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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญของการฝกงาน 
การฝกงาน (Internship) เปนการเสริมทักษะและประสบการณใหพรอมสําหรับการทํางาน

ท้ังในระหวางการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะไดนําความรูจากภาคทฤษฎีท่ีศึกษา
ไปสูการฝกการปฏิบัติในระยะเวลาท่ีกําหนด ความรูและประสบการณท่ีไดจะชวยใหนักศึกษาเห็นภาพ
ท่ีแทจริงในการทํางาน ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาเขาใจความตองการท่ีแทจริงในการทํางานท้ังจากตนเอง
และบริษัทท่ีเปนนายจาง 

ความสําคัญของการฝกงานมีความตระหนักถึงภาระหนาท่ีรับผิดชอบตอตนเอง สาขาวิชาชีพ
และสถาบันฯ การฝกงานเปนการเพ่ิมทักษะความรูท่ีจําเปนกอนการทํางานจริง  ฝกระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ตอหนาท่ีและสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายฝกงานรวมกับผูอ่ืน  
และสังคมการทํางาน 

การประพฤติตนเปนนักศึกษาฝกงานท่ีดีการศึกษาขอมูล กฎระเบียบของคณะ  
สถานประกอบการและหนวยงาน กอนเขารับการฝกงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และขอ
ควรปฏิบัติของสถานประกอบการ อยางเครงครัดมีสติและความรอบคอบ ในระหวางการปฏิบัติงานมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตรงตอเวลาทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุดรักษาชื่อเสียงและเกียรติ
ความภูมิใจของสถาบัน เผยแพรสูสังคมภายนอก 
 
1.2  วัตถุประสงคของการฝกงาน 

1.2.1 เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เคารพระเบียบวินัย และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดเพ่ิมทักษะ สรางเสริมประสบการณ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพ
ความเปนจริงในสถานประกอบการ 

1.2.3 เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน และสามารถใช
สติปญญาแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 

1.2.4 เพ่ือใหนักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน เปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

1.2.5 เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ และสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

1.2.6 เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นตัวอยาง และรูปแบบในการนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มาประยุกตใชในการทํางานดานตาง ๆ 
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1.3  คุณสมบัติของนักศึกษา 
1.3.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการฝกงาน โดยจํานวนหนวยกิต 

ท่ีลงทะเบียนตองเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว และตองไมอยูระหวางการถูกลงโทษทางวินัย ท้ังนี้ 
ใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตรสาขาวิชา 

1.3.2 นักศึกษาตองผานการเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศการฝกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 

1.4 ขอควรปฏิบัติสําหรับนักศึกษาฝกงาน 
1.4.1 นักศึกษาตองฝกงาน ชั่วโมงไมนอยกวาท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนด โดยไมรวมวันลา 

และใหถือวันและเวลาการทํางานของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝกงานเปนเกณฑ 
1.4.2 นักศึกษาจะตองเขารวมการปฐมนิเทศการฝกงาน กอนไปฝกงาน และสัมมนาหลังเสร็จ

สิ้นการฝกงาน 
1.4.3 นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎขอบังคับของสถานประกอบการท่ี

นักศึกษาฝกงาน เสมือนหนึ่งวา นักศึกษาเปนบุคลากรคนหนึ่งของสถานประกอบนั้น ๆ 
1.4.4 นักศึกษาตองสุภาพ เรียบรอย เชื่อฟง และไมแสดงกิริยากาวราว ในสถานประกอบการ 
1.4.5 นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสอน คําแนะนํา ของบุคลากรในสถานประกอบการ ดวย

ความอุตสาหะ และตั้งใจเรียนรูในการฝกปฏิบัติงาน 
1.4.6 นักศึกษาตองรูจักอุทิศเวลาของตน ในการฝกงาน ตรงตอเวลา และไมใชเวลาไปกับการ

ปฏิบัติภารกิจสวนตัวในเวลางาน 
1.4.7 นักศึกษาตองไมประพฤติตนในทางท่ีไมดี ซ่ึงอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของ

ตนเองและมหาวิทยาลัย 
 

1.5  คําอธิบายรายวิชา 
        1.5.1  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวล (หลักสูตร 4 ป) 

14-410-309 การฝกงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                                       3(0-40-0) 

 Internship in Mass Communication Technology   

 วิชาบังคับกอน: 14-210-413 การเตรียมความพรอมฝกงานทางเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน              

 Prerequisite:  14-210-413 Internship Preparation for Mass 

Communication Technology 

 ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการ 

ดานสื่อสารมวลชน โดยมีระยะเวลาฝกติดตอกันไมนอยกวา 525 ชั่วโมง  และมี

การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 Training in government organization, state enterprise or private 

enterprise in the field of mass communication organization for 

minimum of 525 hours and presentation of performance report 
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1.6   เง่ือนไขการออกฝกงาน 
1.6.1 นักศึกษาท่ีจะออกฝกงานทุกคน จะตองผานการพิจารณาคุณสมบัติ ข้ันตนจาก

หลักสูตรสาขาวิชากอน หากขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะไมมีสิทธิ์ออกฝกงาน 
1.6.2 กอนออกฝกงาน จะตองผานการปฐมนิเทศจากคณะฯ กอน จึงจะออกฝกงานได 
1.6.3 ในระหวางฝกงาน หากมีปญหาท่ีทําใหเกิดความไมพึงประสงคของหนวยงาน  

ทางคณะฯ สามารถเรียกตัวกลับทันทีโดยไมมีเง่ือนไข 
1.6.4 นักศึกษาทุกคนจะตองมีมารยาทในการเขาสังคมในการปฏิบัติตนตอผูบังคับบัญชา

และเพ่ือนรวมงาน เปนตน 
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บทท่ี 2 
บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการฝกงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตละฝายควรมีบทบาทท่ีสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการฝกงาน ดังนี้  
 
2.1  สถานประกอบการ และพ่ีเล้ียง 
 2.1.1  สถานประกอบการ 
 1. เปนผูรวมรับผิดชอบจัดการฝกงาน (Partnership) กับคณะครุศาสตรอุตสาหกรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2. พัฒนาองคกรใหเปนแหลงเรียนรูแหลงฝกประสบการณของนักศึกษาฝกงานและ
สังคม  
 3. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานการฝกงานแกผูบริหารและพนักงาน
ทุกระดับ รวมท้ังสถานประกอบการท่ีอยูในกลุมวิชาชีพเดียวกัน  
 4. ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานการฝกงานของสถานประกอบการ  
 

 2.1.2  พ่ีเล้ียง 
 พ่ีเลี้ยง  หมายถึง  ผูท่ีทําหนาท่ีในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติการฝกงาน  
เปนผูท่ีมีความรูและชํานาญการในงานท่ีนักศึกษาจะฝกงาน  สามารถตอบปญหาขอของใจเก่ียวกับ
การทํางาน  สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาได  ดังนั้นนักศึกษาท่ี
ฝกงานควรเคารพ  ใหความสําคัญ  และปฏิบัติตอพ่ีเลี้ยงดังตอไปนี้ 
  1. หลังจากสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานแลว  นักศึกษาควร
รับทราบหรือเขารายงานตัวตอพ่ีเลี้ยงทันที 
  2. นําใบสงตัวสงสถานประกอบการหรือพ่ีเลี้ยงใหรับทราบ  เพ่ือใหทานนําเสนอตอ
ผูบริหารอีกชั้นหนึ่ง 
  3. ขอรับทราบภาระงานเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือไปจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  4. ขอคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติในขณะฝกงาน 
  5. รับฟงหรือปฏิบัติตามคําวากลาวตักเตือนจากพ่ีเลี้ยง 
  6. ขออนุญาตพ่ีเลี้ยงเม่ือมีความจําเปนเก่ียวกับการเจ็บปวย  ลา  มาสาย หรือมีเหตุ
จําเปนท่ีไมสามารถทํางานได  
  7. ในว ันสุดทายของการฝ ึกงานนักศึกษา ใหพ่ีเลี้ยงประเมินผลนักศึกษาฝกงาน 
(ETI-005) และสมุดบ ันทึกการฝกงาน และนํากับมาสงยังหลักสูตรสาขาวิชา 
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2.2  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 2.2.1 ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน เพ่ือชี้แจงใหนักศึกษาไดรับขอมูล และมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการฝกงาน  
 2.2.2 ตองจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษากอนไปฝกปฏิบัติงาน 
 2.2.3 ตองกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาท่ีสามารถไปฝกปฏิบัติงาน 
 2.2.4 ตองกําหนดชวงเวลาท่ีนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน ไมตํ่ากวาท่ีกําหนดในรายวิชาของแตละ
หลักสูตร 
 2.2.5 ตองเปดโอกาสใหสถานประกอบการ ไดคัดเลือกนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน  
 2.2.6 ตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกสถานประกอบการ ตามความสมัครใจ  
 2.2.7 ตองมีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปฝกปฏิบัติงาน 
 2.2.8 ตองจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา และคณาจารย 
 2.2.9 การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานตองถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินและ
วัดผล และเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
2.3  นักศึกษา  
 2.3.1  คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษากอนไปการฝกงาน  
 1. นักศึกษาตองผานเง่ือนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 2. นักศึกษาตองมีสถานะเปนนักศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
และไมอยูระหวางการถูกลงโทษทางวินัย ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตรสาขาวิชา 
 3. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปฝกปฏิบัติงาน 
  2.3.2  มาตรฐานกิจกรรมระหวางปฏิบัติงาน  
 1. นักศึกษาตองบันทึกรายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน หรือ ประจําสัปดาห  

2. นักศึกษาตองสงรางรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูนิเทศกงานหลัง
เสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติงานและตองแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนําใหเรียบรอย  
  2.3.3  มาตรฐานกิจกรรมหลังปฏิบัติงาน 

1. นักศึกษาตองนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานในการสัมมนาการฝกงาน  
2. นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณใหกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 
2.4  อาจารยนิเทศก 
 2.4.1  แนวปฏิบัติกอนนิเทศ 
 ประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการนิเทศนักศึกษาฝกงาน  ดังนี้ 
 1. แบงกลุมนักศึกษาและสถานประกอบการท่ีจะออกไปปฏิบัติการนิเทศ 
 2. กําหนดแนวทางหรือวิธีการนิเทศ 
 3. ศึกษาเสนทางและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการตาง ๆ 
 4. ใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ แกนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตัวระหวางฝกงาน 
 5. เขารวมปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามวัน เวลา  ท่ีกําหนด 
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 2.4.2  แนวปฏิบัติขณะนิเทศ 
 1. นิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคนอยางนอยคนละ 1 ครั้ง โดยยึดหลัก
กัลยาณมิตร 
 2. จดบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสังเกตเห็น 
 3. ชี้แจงหรือใหคําแนะนํากับนักศึกษาเพ่ือแกไขขอพกพรอง 
 4. รวบรวมขอมูลท่ีสังเกตไดไวเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 5. ตรวจบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันและใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก
นักศึกษาตามท่ีเห็นสมควร 
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บทท่ี  3 
แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาฝกงาน 

 

3.1 ข้ันตอนในการออกฝกงาน 
 

นักศึกษาติดต่อหาสถานประกอบการที�ตอ้งการฝึกงาน(ดว้ยวาจา)

เริ�ม

https://bit.ly/2POt4sj 

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขออนุญาตผูป้กครอง 

ส่ง

ข

ก

     คณะฯ ทาํหนังสือขอความอนุเคราะหไ์ปยงัสถาน
ประกอบการ

 

รูปท่ี 3.1  ข้ันตอนการดําเนินการการฝกปฏิบัติงาน 
 



๑๐ 
 
 

 
 

ฝึกงาน
หลกัสูตรพิจารนา

เปลี�ยนที�ฝึกงาน

นักศึกษาปัจฉิมนิเทศฝึกงาน ส่งสมดุการฝึกงาน/สัมมนา

กอบการที�ตอ้งการฝึกงาน

ฝึกงานที�เดิม

ผลการฝึกงานเป็นเกรด “U/F”

สิ�นสุด

ไม่มี

มี

ไม่ครบ

ครบ

ไม่ใช้

ใช้

เปลี�ยน

ไม่เปลี�ยน

ก

ข

คณะฯ จดัปฐมนิเทศ/นศ.รับคูม่ือฝึกงาน/สมดุ บนัทึกการฝึกงาน/รับหนังสอื
ส่งตวั

รายงานตวัเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ

แบบฟอร์มการรายงานตวัของนกัศึกษา

    ส่งกลบัมายงัคณะฯ

 
 
 

รูปท่ี 3.1  ข้ันตอนการดําเนินการการฝกปฏิบัติงาน (ตอ) 
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3.2  ระเบียบปฏบัิติเกี่ยวกับการฝกงาน 

3.2.1  ก อนการฝกงาน 
 ก อนนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน จะต องเข าร วมโครงการปฐมน ิเทศการฝกงานซ่ึง

ทางงานฝกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ ัดข้ึนเพ ื่อเตร ียมความพร อมให ก ับน ักศ ึกษาและร ับทราบ
แนวทางปฏ ิบ ัต ิในการออกฝ ึกปฏิบัติงาน ท้ังก อนและหล ังการฝ ึกปฏิบัติงานเพ ื่อให เป ็นไปในท ิศทาง
เด ียวก ันและลดป ัญหาท่ีอาจจะเก ิดข้ึน โดยข้ันตอนท่ีน ักศึกษาจะต องปฏ ิบัติกอนการออกฝกงานมี
ดังตอไปนี้ 
  1. น ักศึกษาต องไปต ิดต อก ับสถานประกอบการท่ีน ักศึกษาต องการออกไปฝก
ปฏิบัติงาน ด วยต ัวเองเพ ื่อให ได ข อม ูลเบ ื้องต น สถานประกอบการตองการรับนักศึกษาฝก
ปฏิบัติงานจํานวนกี่คนและงานท่ีจะไปฝกปฏิบัติงานน ั้นสัมพ ันธ สอดคลองก ับสาขาวิชาท่ีน ักศึกษา
สังกัด จากนั้นให น ักศ ึกษากรอกข อม ูลลงในแบบฟอร มขออนุญาตฝ ึกงาน (ETI-001) ผานระบบ 

https://bit.ly/2POt4sj แลวบันทึก หลังจากบันทึกเสร็จให น ักศ ึกษาดาวโหลดแบบฟอรมขออน ุญาต

ผูปกครองเพ่ือฝกงาน (ETI-003)  นำเอกสารด ังกล าวให ผูปกครองลงลายม ือช ื่อ เพ ื่อรับทราบและ

อนุญาตให น ักศึกษาออกฝกงานได  แลวนํามาสงหลักสูตร 
หมายเหตุ นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลทุกชอง หากชองใดไมมีขอมูลใหใส (–) ลงในชองวาง 
  2.  หลักสูตรสาขาวิชาพ ิจารณาคุณสมบัติน ักศ ึกษา วาสามารถฝ ึกงานยังสถาน
ประกอบการน ั้น ๆ ได หรือไม โดยอนุมัติผานระบบของหลักสูตรสาขาวิชา  
  3. หลักสูตรสาขาวิชาจัดสงเอกสารขออนุญาตผูปกครองมายัง งานฝกงานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 
  4. หลังจากหลักสูตรสาขาวิชาอนุมัติใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานแลว ทางงาน 
ฝกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ออกหน ังสอืขอความอนุเคราะหสถานประกอบการรับนักศึกษาฝกงาน
ใหคณบด ีเซ็นลงนาม ซ่ึงจะแนบใบตอบร ับการเข าฝ ึกงาน (ETI-002) เพ่ือใหสถานประกอบการตอบ

รับกลับมายังคณะฯ (สถานประกอบการจะเป ็นผูสงกลบัมาหรือนักศึกษาถือกลับมา) 
  5. น ักศึกษาลงทะเบ ียนว ิชาการฝ ึกงาน (ตามท ี่สำน ักงานสงเสร ิมว ิชาการและ
งานทะเบ ียนกำหนด) 
  6. เขารับฟ ังการปฐมนิเทศตามว ันเวลาท่ีคณะฯ ประกาศ พรอมรับหนังสือสงตัว
นักศึกษาฝกงานและคูมือฝกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
  7. น ักศ ึกษาไปรายงานต ัวต อสถานประกอบการท่ีร ับเข าฝ ึกงานภายในว ัน
และเวลาท่ีทางสถานประกอบการน ั้น ๆ กำหนดและมีลําดับข้ันตอนกอนหลังท่ีชัดเจน 
 3.2.2  รายงานต ัวเขาฝกงาน 
  น ักศึกษานําเอกสารเขารายงานต ัวก ับสถานประกอบการ ดังตอไปนี้ 

 1. ใบสงต ัวน ักศึกษาเขาฝกงาน 

 2. แบบฟอรมการรายงานต ัวของน ักศึกษา (ETI-004) 

 3. แบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา (สถานประกอบการ) (ETI-005) 



๑๒ 
 
 

 3.2.3 ระหว างการฝกงาน 

 1. แต งกายสุภาพเรียบรอยตามระเบ ียบของมหาว ิทยาลัยฯ หรือแต งกายตาม
ระเบ ียบของสถานฝกงาน 

 2. ตรงต อเวลา และปฏ ิบ ัต ิตามกฎขอบ ังคับของหน วยงานอย างเครงครัด 

 3. ปฏ ิบ ัต ิงานอย างระมัดระว ัง หามทําในสิ่งท่ีไมได รบัอน ุญาตจากหน วยงาน 
   4. นักศึกษาตองลงเวลาเขา-ออกปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยมีลายเซ็นรับรองจาก

หัวหนางานหรือผูควบคุมการฝกงาน 
   5. ตองมีใบลาทุกครั้ง เม่ือไมสามารถฝกงานตามปกติได โดยสงใบลาท่ีหัวหนางาน
หรือผูควบคุมการฝกงาน 

  6. หากเขาฝกงานสาย ต องแจ งสาเหต ุใหหัวหนางานหรือผูควบคุมการฝกงานร ับทราบ
ทุกครั้ง 

 7. ตองขออนุญาตผูควบคุมการฝกงานทุกครั้งท่ีจะออกนอกสถานท่ีฝกงาน 

 8. ตองทําบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตามแบบท่ีคณะฯ กําหนดไว และสงอาจารย
นิเทศกการฝกงานตรวจในวันนิเทศ 
 9. ตองไมพาเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ๆ เขามาในสถานท่ีฝกงาน โดยไมไดขออนุญาต
หัวหนางานหรือผูควบคุมการฝกงานกอน 
 10. ตองมีความรับผิดชอบและซ่ือสัตยตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 11. ตองรับฟงความคิดเห็น คําแนะนําของหัวหนางาน และอาจารยนิเทศก เพ่ือทํา
การแกไขขอบกพรองของตนเอง 
 12. ใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และใหความชวยเหลือตอสถานท่ีฝกงาน 
 13. ตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูมาติดตองาน โดยเฉพาะ 
การแสดงออกท้ังกิริยา ทาทาง และการพูดจะตองมีความสุภาพออนนอม 
 14. สรุปประสบการณและขอเสนอแนะของนักศึกษาจากการฝกงาน เพ่ือรวม
กิจกรรมในวันปจฉิมนเิทศ 
 
หมายเหตุ  ถานักศึกษาไมปฏิบัติตามระเบียบขอปฏิบัติท่ีกําหนดไวขณะฝกงาน  เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน 
จะไมพิจารณาผลการประเมินของสถานท่ีฝกงานนั้น 
 3.2.4  ภายหลังการฝกงาน 

 1. แสดงความขอบค ุณผูเก ี่ยวของของหน วยงาน ในว ันสุดทายของการฝ ึกงาน  
และขอแบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา (สถานประกอบการ) (ETI-005) และสมุดบ ันทึกการ

ฝกงาน 

 2. ก อนสิ้นสดุการฝกงาน ควรแจ งให ผูรับผิดชอบของหนวยงานน ั้นทราบก อนลวงหน า

(อย างน อย 1 สัปดาห) 
 3. ส งสม ุดบ ันท ึกการฝ ึกงานพร อมแบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา 

(สถานประกอบการ) (ETI-005) มายังหลักสูตรสาขาวิชา (เพ ื่อให หลักสูตรสาขาวิชา พ ิจารณาผล
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การฝกงาน) หลงัจากสิ้นสดุการฝกงานแล ว 
 4. น ักศึกษาต องนำเสนอสร ุปผลการฝกงานโดยจ ัดทําเป ็น power point  
และรายงานการฝกงานฉบ ับสมบ ูรณจํานวน 1 ช ุดต อ 1 สถานท่ีฝกงาน แก หลักสูตรสาขาว ิชา 
ภายในว ัน เวลา ท่ีหลักสูตรสาขาวิชากำหนด โดยหากสถานท่ีฝกงาน 1 แห ง มีลักษณะงาน หรือ
แผนกงานท่ีแตกต างก ัน ใหทําเลมรายงานการฝกงานแยกจากก ัน 
 5. รับทราบผลของการฝกงานจากสําน ักสงเสร ิมว ิชาการและงานทะเบ ียน 
 
 ขอเสนอแนะในการบันทึกงาน 

 1. นักศึกษาตองบันทึกขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานแตละวันในตารางท่ีกําหนด 
 2. ในการบันทึกแตละครั้งใหนักศึกษาลงนามกํากับไวดานทาย 
 3. ใหผูควบคุมการฝกงานลงนามรับรองหรือแสดงขอเสนอแนะดวยทุกครั้ง 
 4. เสนอบันทึกตออาจารยนิเทศกหรือผูตรวจฝกงานทราบเม่ือไปนิเทศหรือตรวจการฝกงาน 
 5. การบันทึกตองเปนระเบียบ  สะอาดเรียบรอย  และมีลําดับข้ันตอนกอนหลังท่ีชัดเจน 
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บทท่ี  4 
การประเม ินผลการฝกงาน 

 
4.1  การประเม ินผลการฝกงาน 
 4.1.1 การประเม ินโดยสถานประกอบการ คาน้ําหนัก รอยละ 70 
 1. การประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจําว ัน 

น ักศ ึกษาต องส งรายงานการปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ันใหแก หัวหนางานหรือผูควบคุม
การฝกงาน ซ่ึงจะประเมินการปฏ ิบ ัต ิงาน ขอบกพร อง และขอเสนอแนะเพ่ือปร ับปรุงแก ไข ในการ
ปฏิบัติ พรอมลงนามการประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจําว ัน 
 2. การประเมินเม่ือสิ้นสดุการฝกงาน  

ผูท่ีหน วยงานมอบหมายให เปนผูควบคุมการฝกงาน จะเป ็นผูประเมินการฝกงาน
ของนักศึกษาใน  5 ด าน  คือ คุณธรรมจร ิยธรรม ความร ู ทักษะทางป ัญญา ทักษะความสัมพ ันธ 
ระหว างบ ุคคลและความร ับผิดชอบ ทักษะการว ิเคราะหเช ิงต ัวเลข การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ  

 
 4.1.2  การประเม ินโดยอาจารย นิเทศก คาน้ําหนัก รอยละ 10 
 อาจารย น ิเทศจะประเม ินผลในระหว างท่ีน ักศ ึกษากำล ังปฏ ิบ ัต ิงานฝ ึกงานโดยจะ
ทำการ สัมภาษณน ักศึกษาและผูน ิเทศ โดยการประเมินลักษณะ 2 ด าน คือ คุณลักษณะโดยท่ัวไป 
และการปฏ ิบ ัต ิงาน  
 หากอาจารย น ิเทศไม สามารถไปทำการน ิเทศและให คะแนนแก น ักศ ึกษาได 
น ั้น ให นำ แบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา (สําหรับอาจารย น ิเทศ) (ETI-006) สงใหหัวหน า

หลักสูตรสาขาวิชาประเมินแทนได  
  
 4.1.3 การประเม ินรูปเลมรายงาน/การนําเสนอ คาน้ําหนัก รอยละ 20 
 เม่ือสิ้นสุดการฝกงาน น ักศึกษาต องเขียนรายงานการฝกงานตามร ูปแบบท่ีคณะ
กําหนด โดย ต องแสดงให เห็นความเช ื่อมโยงระหวางความร ูทางว ิชาการในสาขาว ิชาท่ีได ศึกษากับ
การฝกงานในหน 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 ระยะเวลาไมเก ิน 20 นาที รวมการตอบ
คําถาม โดยมีการประเมินคุณลกัษณะด านต างๆ ท่ีสําคัญ เช น ความถูกต องทางว ิชาการ การนำเสนอ 
ความถูกต องของรูปเลม ฯลฯ โดยมีเกณฑการประเม ินจําแนก เป ็น 5 ระด ับ คือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง 
พอใช  และบกพร อง ซ่ึงเป ็นแบบประเมินท่ีคณะฯ จัดเตรียมไว  
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4.2  เกณฑการประเมินผล  
 4.2.1 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีเกณฑการประเมินผลโดยวิธีอิง
เกณฑ ดังนี้ 
 

 

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 

ไมสงบันทึกการฝกงานและรายงานการฝกงาน I 

 
บทท่ี  5 

การปฏิบัติงาน การหยุดงาน และการสิ้นสภาพการฝกงาน 
 

5.1  การมาปฏิบัติงาน 
เวลาปฏ ิบ ัต ิงานแต ละว ัน และจํานวนว ันท่ีขอลาปวย และ/หรือการลาก ิจ แสดงให เห็นถึง

ความต ั้งใจ ในการฝ ึกงาน จ ึงควรลาหย ุดงานในกรณ ีท่ีม ีความจำเป ็นเท าน ั้น และวางแผนการ
เด ินทางในแต ละว ันใหสามารถเด ินทางถึงหน วยงาน/สถานประกอบการก อนเริ่มเวลาปฏ ิบ ัต ิงานไม
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 ุดงานโดยไมได รับอน ุญาต 
ลวงหน า 1 ว ัน การค ิดระยะเวลา สําหรับการฝกงานว าครบตามกำหนดของคณะฯ หร ือใหคิดด ังน ี้ 

5.2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 1.  การฝกงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  ระยะเวลาในการฝกงานตอง มีจํานวนชั่วโมงการฝกงาน 1 ภาคการศึกษา 2/2562 

หรือ ไมนอยกวา 525 ชั่วโมง ทํางาน 
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5.3  การหย ุดงาน 
 สามารถลาปวย ลากิจรวมกันแลว ไมเกิน 3 วัน การลากิจตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางาน
หรือผูควบคุมการฝกงานกอน จึงจะหยุดงานได และใหถือตามผลการพิจารณาของหัวหนา
หนวยงาน/สถานประกอบการ ยกเวนเปนเหตุกะทันหันท่ีไมอาจทราบลวงหนาได แตตองโทรศัพท
แจงผูดูแล นักศึกษาฝกงานทราบทันที กรณีปวยและไมสามารถมาปฏิบัติงานไดใหโทรศัพทแจง
หัวหนาหนวยงานทราบ ภายในวันท่ีขอลาปวยเปนวันแรก 

การลาปวย  เ ม่ือเก ินจํานวนว ันท่ีสามารถหย ุดได  ต องแสดงใบรับรองแพทย จาก
สถานพยาบาลของร ัฐ ต อหน วยงาน/สถานประกอบการทันทีท่ีกลบัมาปฏ ิบ ัต ิงาน 

การลาก ิจ เ ม่ือเก ินจำนวนว ัน ท่ีสามารถหย ุด ได  ให อย ู ในด ุลพ ิน ิจของผู ท่ีได ร ับ
มอบหมายให ด ูแล น ักศึกษา 

 
5.4  การส้ินสุดสภาพการฝกงาน 
 สภาพการฝกงานสิ้นสุดเม่ือฝกงานครบตามท่ีรายละเอียดคําอธิบายรายวิชากําหนดนอกจากนี้ 
หนวยงาน/สถานประกอบการสามารถพิจารณาใหสิ้นสุดการฝกงานกอนครบระยะเวลาท่ีกําหนด ไดใน
กรณีตอไปนี้ 
 5.4.1 การพ ิจารณารวมก ันระหว างหน วยงาน/สถานประกอบการและสาขาว ิชา ด วยเหต ุ
จําเป ็น ด านสุขภาพ โดยแสดงใบรับรองแพทย จากสถานพยาบาลของร ัฐ เหต ุจําเป ็นทางครอบคร ัว
ท่ีสาขาว ิชาสามารถ ตรวจสอบได  การสิ้นสุดสภาพการฝกงานกรณีน ี้ น ักศึกษาจะได รับการบ ันทึก
สัญลักษณ W 
 5.4.2 หน วยงาน/สถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นว าหากอน ุญาตให น ักศึกษาฝกงาน
ต อไป อาจทำความเส ียหายให แก หน วยงาน/สถานประกอบการ การสิ้นส ุดสภาพการฝ ึกงาน 
กรณ ีน ี้ น ักศ ึกษาจะ ได รบัการบ นัทึกสัญลักษณ F 
 5.4.3 หย ุดงานต ิดต อก ันมากกว า 3 ว ัน (ไมน ับรวมว ันเสาร อาทิตย  และว ันหย ุดน ักขัตฤกษ ) 
โดยไมขอลาหยุดและ/หรือไมมีเหต ุผลอ ันควร การส ิ้นสุดสภาพการฝกงานกรณ ีน ี้ น ักศึกษาจะ
ได รบัการบ ันทึก สัญลักษณ F 

 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 ็นทางครอบครัวท่ี
สาขาว ิชาสามารถตรวจสอบได  ซ่ึง หน วยงาน/สถานประกอบการและสาขาว ิชาพ ิจารณาอน ุญาต 
น ักศ ึกษาจะสิ้นส ุดการฝ ึกงานได เม่ือได ร ับอน ุญาต 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการฝกงาน 
 ประจําปการศึกษา 2/2562 

 
วัน/เดือน/ป กิจกรรมดําเนินงาน 
กันยายน 62 หลักสูตรสาขาวิชา/อาจารยท่ีปรึกษา ประชุมชี้แจงเรื่องการเลือกสถาน

ประกอบการฝกงานและใหนักศึกษาดาวโหลดแบบฟอรมขออนุญาต

ผูปกครองเพ่ือฝกงาน (ETI-003) 

กันยายน 62 – ตุลาคม 62 นักศึกษาติดตอสถานประกอบการและนําหนังสือขอความอนุเคราะห
สงไปยังสถานประกอบการ 

พฤศจิกายน 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกฝกงาน ตามท่ีสถานประกอบการตอบรับ 
*หมายเหตุ หากสถานประกอบการไมตอบรับใหนักศึกษาเลือกสถาน
ประกอบการและยื่นคํารองตอหลักสูตรสาขาวิชาใหม 

11 – 24 พฤศจิกายน 62 นักศึกษาลงทะเบียนฝกงาน ประจําปการศึกษา 2/2562 
25 พฤศจิกายน 62 ปฐมนิเทศนักศึกษา พรอมรับหนังสือสงตัวและคูมือการฝกงานวิศวกรรม

และเทคโนโลย ี
2 ธันวาคม 62 

 
นักศึกษารายงานตัวเขารับการฝกงาน ณ สถานประกอบการ 

2 - 13 ธันวาคม 62 
 

นักศึกษาสงตอบรับแบบฟอรมการรายงานตัวของนักศึกษา (ETI-004) 

มายังหลักสูตรสาขาวิชา 
1 - 15 มกราคม 63 งานฝกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีทําหนังสือแจงไปยังสถานประกอบการ 

เพ่ือใหอาจารยเขาไปนิเทศนักศึกษา 
3 - 21 กุมภาพันธ 63 อาจารยออกนิเทศนักศึกษาฝกงาน ณ สถานประกอบการ 

13 มีนาคม 63 วันสุดทายของการฝกงาน สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7 เมษายน 63 หลักสูตรสาขาวิชาจัดสัมมนารายงานการฝกงาน  

หมายเหตุ นักศึกษาสงรายงานการฝกงานพรอมนําเสนอ  
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แบบฟอรมขออนุญาตฝกงาน 
ประจําปการศึกษา 2562 

(โปรดกรอกขอความตอไปนี้ใหครบถวน อานงาย ชัดเจน) 
 

1. ขาพเจาชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจําตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ขาพเจาชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจําตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ขาพเจาชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจําตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ขาพเจาชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจําตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
มีความประสงคจะขอฝกงาน ณ (ชื่อหนวยงาน) ………………................................................……………… 
ตั้งอยูท่ี………………………………….................................................................……………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท……………………..…….......................….…โทรสาร........................................................................ 
ตําแหนง/หนาท่ี/งานท่ีขอฝกเก่ียวกับ……………………………..................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ชื่อ สกุล ของผูบริหารสูงสุดท่ีจะไปขอฝกงาน…………...............................................…………………………. 



๒๒ 
 
 

ตําแหนง ของผูบริหารสูงสุดท่ีจะไปขอฝกงาน…………...............................................…..……………………. 
ชื่อและตําแหนงของพ่ีเลี้ยงฝกงาน...............................……………………………………....…........................... 
................................................................................................................................................................ 
รายละเอียดเบื้องตนเก่ียวกับสถานประกอบการ  
(เชน ดําเนินกิจการเก่ียวกับอะไร งานท่ีนักศึกษาเขาไปฝกเปนงานอยางไร ลักษณะไหน) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา     [ ] อนุมัติ  [ ] ไมอนุมัติเนื่องจาก…………………………………….... 

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

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

อาจารยท่ีปรึกษา 
 

ความเห็นหัวหนาหลักสูตรสาขาวิชา       [ ] อนุมัติ  [ ] ไมอนุมัติเนื่องจาก……………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………   

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

(..................................................................) 
                   หัวหนาหลักสตูร 

ใบตอบรับนักศึกษาเขารับการฝกงาน 
 



 
๒๓ 

 

วันท่ี........เดือน............................พ.ศ. .............. 
 

เรื่อง     ตอบรับนักศึกษาฝกงาน 
เรียน    ........................................................................................ 

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

ตําแหนง.................................................................................................................................................. 
จากสถานประกอบการชื่อ....................................................................................................................... 
เลขท่ี……………หมู……………ถนน……….............…………….....……….แขวง/ตําบล………............................. 
เขต/อําเภอ………………………….........จังหวัด………...........................……….รหัสไปรษณีย……................... 
โทรศัพท…………..................................................โทรสาร…….................................................................. 
E-mail. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ยินดีรับนักศึกษา  
(กรุณาใสเครื่องหมาย / เพ่ือยืนยันจํานวนและชื่อของนักศึกษาท่ีหนวยงานทานสามารถรับได) 

 1. ชื่อ........................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………..................... 
 2. ชื่อ............................................………….………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 
 3. ชื่อ.......................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 
 4. ชื่อ.......................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 
 5. ชื่อ.......................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 

    หลักสูตรสาขาวิชา..................................................................................................................  
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

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

   ตําแหนง…………………...................…….………….… 
………/………./…………. 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 
 

แบบฟอรมขออนุญาตผูปกครองเพื่อฝกงาน 
ประจําปการศึกษา 2561 

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 

โทรศัพท…...................……………………………..E-mail….....................……………………………………………… 
เปนผูปกครองของ..…………………….........…..………………………………………………………..……………………… 
รหัสนักศึกษา...…………………………....…........หลักสูตรสาขาวิชา.............................................................. 
มีความเก่ียวของเปน….....................……………………………………………………………………………………….….. 
ไดขอฝกงาน ณ (ชื่อหนวยงาน) ….........................……………................................................……………… 
ตั้งอยูท่ี …………………………………................................................................…………………………………….. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท……………………..…….......................….…โทรสาร........................................................................ 
 
 

ความเห็นผูปกครอง     [ ] อนุมัติ  [ ] ไมอนุมัติเนื่องจาก………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

ผูปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 

 
แบบฟอรมการรายงานตัวของนักศึกษา 

 

น ักศึกษา (หนวยงานกร ุณาใสเคร ื่องหมาย / เพ ื่อย ืนย ันจํานวนและช่ือของนักศึกษาท ี่ได เข าฝกงานจร ิง) 

 1. ชื่อ........................................………………………….โทรศัพท…………………..................... 
 2. ชื่อ............................................………….………….โทรศัพท…………………...................... 
 3. ชื่อ.......................................………………………….โทรศัพท…………………...................... 
 4. ชื่อ.......................................………………………….โทรศัพท…………………...................... 
หลักสูตรสาขาวิชา.................................................................................................................  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ช ื่อสถานท่ีฝกงาน....................................................................................................................................... 
ตั้ง........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท……………………..……….…..............................โทรสาร.................................................................... 
ช ื่อแผนกท่ีน ักศึกษาฝกงาน........................................................................โทรศัพท................................. 
หอง.....................................ช ัน้..................................อาคาร..................................................................... 
ช ื่อห ัวหน าหน วยงาน...................................................................................โทรศัพท
................................. 
ช ื่อห ัวหน าพ ี่เลี้ยงท่ีด ูแลน ักศึกษาฝกงาน.....................................................โทรศัพท................................ 
แผนท่ีฝกงาน (ระบ ุสถานท่ีสําคัญท่ีอย ูใกลเค ียง) 

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

(..................................................................) 
ตําแหนง.................................................................... 

 



๒๖ 
 
 

แบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา  

(สถานประกอบการเปนผูประเมิน) 
 

วัตถุประสงค 

 

ขอมูลท่ัวไป 

 
แบบประเมิน( Introductions) 

 

          แบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาน้ี เปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะใชประเมินผลการศึกษาวิชาการ

ฝกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆ เปนประโยชนอยางยิ่งและโดยตรงตอ

นักศึกษา ท่ีจะไดทราบถึงจุดเดน จุดดอย ขอควรพัฒนา และปรับปรุงตนเองในดานตางๆ กอนท่ีจะจบการศึกษา 

และออกไปทํางานในอนาคตตอไป นอกจากน้ีขอมูลจากผลการประเมินครั้งน้ี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีจะไดนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และหรือปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหสามารถผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากข้ึนอีก  

          การประเมินผลการฝกงานโดยสถานประกอบการ (70 %) ซึ่งควรเปนผูดูแลการฝกงาน (Supervisor) หรือ

ผูจัดการฝายท่ีใกลชิดกับการฝกงานของนักศึกษา เน่ืองจากขอมูลท่ีจะไดรับน้ีเปนประโยชน และมีคุณคาอยางมาก

ตอการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ดังน้ัน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใครขอความ

อนุเคราะหใหผูประเมินกรุณาประเมินอยางตรงไปตรงมา ใหดําเนินการอยางเปนความลับท่ีสุด และโปรดทําความ

เขาใจกับวิธีการประเมินดังรายละเอียดในหัวขอตอไป  

          ท้ังน้ี ในโอกาสน้ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบการ

ประเมินผลการฝกงานของนักศึกษาครั้งน้ี และหวังวาคงจะไดรับความรวมมือในการรับนักศึกษาเขาฝกงานในโอกาส

ตอไป  

ช่ือ-นามสกุลนักศกึษา (Student Name)……………………………………..…………………..….……… ช้ันป (Year) ….……..……….... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา (ID No.)………………..……...………......................................................................................................   

คณะ (Faculty)…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..  

หลักสตูรสาขาวิชา(Program)……………………………………………...............................................................…………………………. 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ (Employer Name)...................................................................................….................................. 

ท่ีตั้ง (Address)...................................................................................................................................................................… 

ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน (Evaluator Name).....................................................................................................................….. 

ตําแหนง (Position)……………………………………………..…….………แผนก (Department) …………………………………..…………..  

   

 
1. แบบประเมนิผลน้ีมีท้ังหมด 20 ขอ โปรดใหขอมลูครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล (Complete all 20 items.) 

2. โปรดเครื่องหมาย  ลงใน  ของแตละหัวขอการประเมิน ( Mark in the blank of each item.) 

 

    5 = มากท่ีสุด (Excellent) 4 = มาก (Very Good) 3 = ปานกลาง (Good) 2 = นอย (Fair) 1 = นอยท่ีสุด (Poor) 



 
๒๗ 

 

 

  

หัวขอประเมิน/Items 
คะแนน/Score 

5 4 3 2 1 

ผลสําเร็จของงาน / Work Achievement 

1. ปริมาณงาน (Job Quantity)  

ปริมาณงานท่ีปฏิบัตสิําเร็จตามหนาท่ีหรือตามท่ีไดรบัมอบหมายภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได)  

     

2. คุณภาพงาน (Job Quality)  

ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความปราณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ ไมเกิด

ปญหาตดิตามมา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาท่ีกําหนด  

     

ความรูความสามารถ / Knowledge and Ability 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic Knowledge)  

นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
     

4. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Working Skill)  

สามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ  
     

5. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Learning Skill and 

Acdemic adaptability)  

ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา

ความรูไปประยุกตใชงาน  

     

6. การจัดการและวางแผน (Management and Planning)  

ความสามารถในการจดัการและการวางแผน  
     

7. การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making 

Skill)  

ตัดสินใจไดด ีถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะหขอมลูและปญหาตาง ๆ อยางรอบคอบ 

   กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวย

ตนเอง  

     

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication and Presentation Skills)  

ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียนและการนําเสนอ สามารถสื่อให

เขาใจไดงาย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีด ีไมกอใหเกิดความสับสนตอการ

ทํางาน สามารถสอบถาม รูจักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานได 

     

9. ความสามารถทางดานภาษาและความสามารถในการใชโปรแกรมพ้ืนฐาน      



๒๘ 
 
 

(Language and IT Literacy Skills)  

การใชภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาต ิการใชอีเมลในการสื่อสาร การหา

ขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต  

10. ความเหมาะสมตอลกัษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย (Job Suitability)  

สามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

 

     

หัวขอประเมิน/Items 
คะแนน/Score 

5 4 3 2 1 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี / Responsibility 

11. ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได (Responsibility and Reliable)  

ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสําเร็จของงานเปนหลัก ยอมรับผล 

   ท่ีเกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถทํางาไดโดยไมตองควบคุมน (กรณีงานประจํา) 

     

12. ความริเร่ิมในงานไดดวยตนเองและมีความกระตือรือรน (Initiative and 

Active)  

เมื่อไดรับคําช้ีแนะสามารถเริม่ทํางานไดเองโดยไมตองรอคําสั่ง อาสาชวยงาน มีความ

กระตือรือรนในการทํางาน 

     

13. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Sedulous)  

ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม  

   ความตั้งใจท่ีจะทํางานไดสําเรจ็ ความมานะบากบ่ัน ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา  

     

14. การตอบสนองตอการสั่งการ (Responsiveness)  

ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตือนและ

วิจารณ และมคีวามรวดเรว็ในการปฏิบัติตามคําสั่ง สามารถปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนําได  

     

15. การตระหนักถึงความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม (safety awareness 

and Environ Protection) 

มีความรอบคอบและระมดัระวังในการใชอุปกรณ สามารถใชทรัพยากรไดอยาง

เหมาะสม 

     

ลักษณะสวนบุคคล/Personality 

16. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)  

มีบุคลิกภาพท่ีดีและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอม

ต น    

   การแตงกาย กิริยาวาจา และอ่ืน ๆ  

     

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร (Disciplinary)  

มีความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 

ส า ม า ร ถ    

   ปฏิบัติตามระเบียบ บริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน)  

     



 
๒๙ 

 

 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม (Other comments) 

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

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

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

 

The result of evaluation  

 80 - 100 คะแนน (scores)  =  ดีมาก (Excellent) 

 75 - 79 คะแนน (scores)  =  ดี (Good) 

 70 - 75 คะแนน (scores)  =  พอใช (Fair) 

 ต่ํากวา 70 คะแนน (Less than 70 scores)  =  ไมผานการฝกงาน (Failed) 

 

                  

  (ลงชื่อ) .................................................. ผูประเมินผล (Evaluator’s) 

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

                      ..................................................................ตําแหนง (Position) 

                      ..........…….........................…........…………. วัน/เดือน/ป (D/M/Y) 

 

 

 

18. การทํางานเปนทีมและมนุษยสมัพันธ (Team Working & Human 

Relationship)  

สามารถรวมงานกับผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทีมและสรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ีรัก

ใ ค ร     

   ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูท่ีชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน  

     

19. ลักษณะทางควบคุมอารมณ (Emotion) 

   สามารถจัดการกับอารมณท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  

     

20. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)  

มีความซื่อสตัย สุจริต เสียสละ ไมเห็นแกตัวและเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน  
     

รวมคะแนน ( Total)       

รวมคะแนนท้ังสิน้ (Grand Total)   

 
 

ประทับตรา 

(ถามี) 



๓๐ 
 
 

แบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา 

(อาจารยนิเทศก) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

คําช้ีแจง 

 

 

 

 
 

 

 

ขอมูลท่ัวไป 

 

 

 

 

 
 

 

แบบประเมิน(Introductions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          การประเมินผลการฝกงานโดยอาจารยนิเทศ (10 %) ซึ่งควรเปนผูดูแลการฝกงานของนักศึกษา ท่ีไดรับการ

แตงตั้งจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน เน่ืองจากขอมูลท่ี

จะไดรับน้ีเปนประโยชน และมีคุณคาอยางมากตอการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ดังน้ัน คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใครขอความอนุเคราะหใหผูประเมินกรุณาประเมินอยางตรงไปตรงมา และโปรดทําความ

เขาใจกับวิธีการประเมินดังรายละเอียดในหัวขอตอไป  

 

 

ช่ือ-นามสกุลนักศกึษา (Student Name)……………………………………..…………………..….……… ช้ันป (Year) ….……..……….... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา (ID No.)………………..……...………..................................................................................................... 

คณะ (Faculty)…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..  

สาขาวิชา (Program)…………………………………………….................................................................................................... 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ (Employer Name)...................................................................................….................................. 

  

 

1. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 10 ขอ โปรดใหขอมลูครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมินผล (Complete all 20 items.) 

2.โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  ของแตละหัวขอการประเมิน (Mark  in the blank of each item) 

   5 = มากท่ีสุด (Excellent) 4 = มาก (Very Good) 3 = ปานกลาง (Good) 2 = นอย (Fair) 1 = นอยท่ีสุด (Poor) 

   นักศึกษาท่ีไดคะแนนตั้งแต 70 % ข้ึนไป จึงจะผานเกณฑการประเมินผลการฝกงาน 

   (Students who get over than 70% shall pass the practical training.) 



 
๓๑ 

 

หัวขอประเมิน/Items 
คะแนน/Score 

5 4 3 2 1 

1. ความประพฤติ ความมีระเบียบและปฏิบัติตัวตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีสถาน

ประกอบการกําหนดไวอยางด ี

     

2. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ไมสรางปญหาใหกับสถานประกอบการ      

3. ความกระตือรือรน ไมเฉ่ือยชา      

4. มีความตรงตอเวลา ไมขาดงานบอยเกินไป      

5. บันทึกการปฏิบัติงานในสมดุบันทึกงานสม่ําเสมอ      

6. ปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจของหัวหนางานหรือผูท่ีมอบหมายงาน      

7. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยภายในเวลากําหนด      

8. มีทักษะปฏิบัติเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย      

9. มีการคนควา ซักถาม ขวนขวาย ในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

10. มีการสรุปหรือนําเสนอผลการปฏิบัติงานหรือโครงงานตอผูเก่ียวของ      

รวมคะแนน ( Total)       

รวมคะแนนท้ังสิน้ (Grand Total)   

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม (Other comments) 

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

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

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

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

                  

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

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

                           วันท่ี..........เดือน.........…………….พ.ศ.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

ตารางบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน 
สัปดาหที.่..................... 

วัน/เดือน/ป รายละเอียดการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

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

 

 
(ลงชื่อ)………………………..……………………………ผูบันทึก  
      (...............................................................) 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)………………………..……………………………ผูควบคุมการ
ฝกงาน 

        (...............................................................) 
ตําแหนง............................................................... 



 
๓๓ 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานการฝกงาน 
 

- ปกนอก 
- ปกใน 
-  คํานํา 
- สารบัญ 
1. ขอมูลท่ัวไปสถานประกอบการ      
 1.1 สถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝกงาน 
 1.2 ประวัติความเปนมา   
 1.3 นโยบายหรือเปาหมายของสถานประกอบการ 

1.4 ลักษณะวิธีการของการดําเนินงานสถานประกอบการ  
1.5 โครงสรางการบริหารงาน 
1.6 แผนท่ีสถานประกอบการ  

2. ผลของการปฏิบัติการฝกงานในสถานประกอบการ    
 2.1 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2 ผลจากการฝกงานในสถานประกอบการ 
 2.3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการฝกงาน 
ภาคผนวก 
 ก. ภาพถายกิจกรรม 
 ข. บันทึกการฝกงานประจําสัปดาห 
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