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คํานํา 

 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานหน่วยฝึกงาน จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อคณาจารย์บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง ซึ่งได้รวบรวมหลักเกณฑ์เง่ือนไข และแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 

 หวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง ทั้งน้ีหากมีข้อช้ีแนะในการ
เติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ผู้จัดทํายินดีน้อมรับเพ่ือการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานวิจัยและฝึกอบรมให้ได้คุณภาพ
ต่อไป  

 

นางสาวมะลิวัลย์  หนูเซ่ง 
               ผู้จัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

สารบัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         1 
นักศึกษาฝึกงาน  
  1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน        1 
  2. บทบาทของนักศึกษาในสถานประกอบการ      1 
  3. หน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานและข้อแนะนําในการฝึกงาน     1 
  4. ประโยชน์ที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับจากการฝึกงาน     2 
สถานประกอบการ 
  1. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์      2 
  2. พนักงานที่ปรึกษา         2 
การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการปฏิบัติงานฝึกงาน ณ สถานประกอบการ   3 
กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน        4 
การนิเทศการปฏิบัติงาน         4 
กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน       4 
การวัดและประเมินผลการฝกึงาน        4 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานภายนอก      5 
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน      6 
ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงานจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน      7 
แบบฟอร์ม           
แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน        10 
แบบประเมินผลการฝึกงานภายนอก สําหรับหน่วยงานภายนอก    11 
แบบฟอร์มประเมินการฝึกงานภายนอก สําหรับสาขา     12 
แบบฟอร์มประเมินการฝึกงานภายนอก สําหรับอาจารย์นิเทศ     13 
 

 

 

 

 

 



1 
 

หน่วยฝึกงาน 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยฝึกงาน  ฝ่ายวิชาการ  โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลและประสานงานการฝึกงานของ
นักศึกษาทุกสาขาวิชาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีคณะทํางานด้านการฝึกงานสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนกฝึกงานและผู้รับผิดชอบสาขาวิชาต่างๆ   
 
นักศึกษาฝึกงาน 
 

1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน 
1.1    เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 หรือช้ันปีที่ 4  
1.2    มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป 
1.3    จะต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร 
1.4 มีความประพฤติเหมาะสม และไม่ทําผิดระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง 
1.5    มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี 
1.6      ในกรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติดังกล่าวเบ้ืองต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประจําสาขาวิชา 
 

2. บทบาทของนักศึกษาในสถานประกอบการ  
2.1 นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนเป็นพนักงานคนหน่ึงของสถานประกอบการ 
2.2 นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตของงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
2.3 นักศึกษาได้ปฏิบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา 

 
3. หน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานและข้อแนะนําในการฝึกงาน 

3.1 ติดตามข่าวสารการฝึกงานอย่างสมํ่าเสมอ และปฏิบัติตามในระยะเวลาที่กําหนด 
3.2 หมั่นฝึกฝนและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองก่อนไปปฏิบัติงาน 
3.3 เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานครบถ้วนตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
3.4  ต้ังใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
3.5 จัดทําและส่งเอกสารท่ีกําหนดให้ตรงตามเวลา 
3.6 ต้องไม่ปฏิบัติในทางใด ๆ ที่ทําให้เสียช่ือเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
3.7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของสถานประกอบการ 
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3.8 แต่งกายตามระเบียบของสถานประกอบหรือของมหาวิทยาลัย 
3.9 หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี 
3.10 ห้ามมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวทุกกรณี 
3.11 ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 
3.12 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษาการ

ฝึกงานโดยทันที 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับจากการฝึกงาน 
4.1. ได้รับประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ทําให้เข้าใจใน

ลักษณะของงานในสาขาอาชีพได้อย่างถ่องแท้ 
4.2. ได้เรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนความ

รับผิดชอบ การแก้ปัญหา และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
4.3. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล 
4.4. สามารถเลือกงานที่ตนถนัดในสายอาชีพได้ถูกต้อง 
4.5. เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
4.6. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา 

 
สถานประกอบการ 
 

1. ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Personal and Human Resource Department) 
  ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ จะทําหน้าที่ประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษามาปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้คําแนะนําและอธิบายแนวความคิดเก่ียวกับการ
ฝึกงานแก่ผู้บริหารสถานประกอบการ บุคลากร พนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษา และทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่     
นักศึกษาในหัวข้อต่อไปน้ี 

1.1  ด้านระเบียบวินัย 

นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้น ๆ  
เสมือนเป็นพนักงานฝึกหัด เช่น กําหนดเวลาเข้าทํางาน การออกงาน การลางาน การแต่งกาย ฯลฯ 

นอกจากนี้ในระหว่างการฝึกงาน สถานประกอบการอาจพิจารณาส่งตัวนักศึกษากลับ เมื่อมีเหตุอันควร 
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1.2  การปฐมนิเทศ 
 
      การเข้าปฏิบัติงานในวันแรกและช่วงสัปดาห์แรกของการศึกษา นักศึกษายังไม่มีความ

เข้าใจในการทาํงานในองค์กรขนาดใหญ ่จึงอาจมีความวติกกังวลและความไม่เข้าใจในการทาํงาน จึงอาจ
ต้องเวลาในการปรับตัว การปฐมนิเทศของสถานประกอบการจะช่วยให้ข้อมูล คําแนะนําและความเข้าใจ
แก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานประกอบการ และโครงสร้างการบริหารงาน กฎ ระเบียบ และ
อื่นที่เกี่ยวข้อง     ทําให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนกลมกลืนกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว 

 

2. พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) 
 

หมายถึงบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงาน อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนงานก็ได้ จึงเป็นผู้มีความสําคัญ
ที่สุดที่จะทําให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาสําเร็จไปได้ด้วยดี ดังน้ัน พนักงานที่ปรึกษาควรพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
2.1  การกําหนดลักษณะงานและแผนงานการปฏิบัติ 

          ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษา ควรช่วยกําหนด 
      -   ตําแหน่งงานของนักศึกษา เป็นลักษณะพนักงานช่วยงานอาจมอบหมายโครงการให้จัดทํา 

และ/หรืองานในหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งน้ี ลักษณะงานควรตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาส่วน
ประเภทงานที่ปฏิบัติ ควรเป็นงานที่ก่อประโยชน์แก่สถานประกอบการมากที่สุด 

   -     แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ ขอบข่ายหน้าที่นักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ 

2.2  การจัดทํารายงานการฝึกงาน 
        กรณีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานประจํา เช่น งานในสายการผลิต งานบํารุงรักษา งาน

ตรวจสอบคุณภาพ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เป็นต้น นักศึกษาต้องรายงานวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา ตาม
รูปแบบและเน้ือหาของรายงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

       กรณีที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทําโครงการหรืองานวิจัย การจัดทําช้ินงานทางมหาวิทยาลัย
ได้กําหนดให้นักศึกษาต้องทํารายงานทางวิชาการและนําเสนอต่ออาจารย์นิเทศการ ฝึกงาน ในรายงาน
ประกอบด้วยเน้ือหาที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  
หมายเหตุ:  นักศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานฉบับร่างให้พนักงานที่ปรึกษา เพ่ือตรวจดูข้อมูลบางอย่างที่สถาน
ประกอบการอาจไม่ต้องการให้เผยแพร ่ก่อนส่งและเสนอรายงาน 
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2.3  การนิเทศการฝึกงาน 
       ในระหว่างการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา เข้ามานิเทศงานการ

ฝึกงาน ณ สถานประกอบการ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานและหารือกับสถานประกอบการ 
ในหัวข้อหลักต่อไปน้ี 

2.3.1 รูปแบบและการฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
2.3.2 ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
2.3.3 แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2.3.4 รายงานการฝึกงาน 
2.3.5 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและความประพฤติ 
2.3.6 ปัญหาต่าง ๆ ที่สถานประกอบการพบเก่ียวกับการฝึกงานของนักศึกษา 

2.4  การประเมินผลนักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สถานประกอบช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังรายละเอียด
ในหัวข้อการประเมินและวัดผลการฝึกงาน 

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการปฏิบัติงานฝึกงาน ณ สถานประกอบการ 
1. อุปกรณ์ส่วนตัวและเครื่องแต่งกายที่มีความจําเป็นต่อการฝึกงาน 
2. นักศึกษาจะได้รับคู่มือบันทึกการฝึกงาน หนังสือส่งตัวนักศึกษาและใบประเมินการผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษานําไปย่ืนต่อสถานประกอบการ ในวันรายงานตัว (ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด) 

กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน 
1. นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษา เข้าพบฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถาน

ประกอบการ เพ่ือรายงานตัววันแรก ซึ่งทางสถานประกอบการอาจจัดปฐมนิเทศ เพ่ือแจ้งข้อมูล กฎ ระเบียบ
ของการทํางาน และพบพนักงานที่ปรึกษาที่ทางสถานประกอบการจัดให้ดูแลนักศึกษา 

2. ในระหว่างการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
3. นักศึกษาจะต้องบันทึกการทํางานในแต่ละวันลงในคู่มือบันทึกการฝึกงาน จัดทําและส่งรายงาน 
4. ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หากมีปัญหาใดๆให้ติดต่อกับที่ปรึกษาฝ่าย

โรงงาน/บริษัท/หน่วยงาน หรือแจ้งกลับมายังแผนกฝึกงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

การนิเทศการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาตามเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
1.การปัจฉิมนิเทศรวมของทุกสาขาวิชา 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาภายในสาขาวิชา 
3. การทําเอกสารรายงานผลการฝึกงาน พร้อมคู่มือบันทึกการฝึกงาน ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการฝึกงานสิ้นสุดลงแล้ว 

 
การวัดและประเมินผลการฝึกงาน 

1.การวัดผลการปฏิบัติงานจากการประเมินผลของสถานประกอบการ 50% 
2. การประเมินผลงานจากแต่ละสาขาวิชา        30% 
3. การรวบรวมผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศ          10% 
4. การเข้าร่วมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศที่มหาวิทยาลัยกําหนด   10% 

 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานภายนอก 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล หมายเลขโทรศัพท์ 083-1821585 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 นายนเรศ  ขวัญทอง   หมายเลขโทรศัพท์ 087-2757499 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชีวา  หยงสตาร์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-0432078 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 นางสาวสิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 089-5978996 
 
อาจารย์ผู้ประสานงานการฝึกงาน 
        นางสาวมะลิวัลย์   หนูเซ่ง   หมายเลขโทรศัพท์ 087-2779019 
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ขั้นตอนการดําเนินงานจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน 
 

  1. ประชุมช้ีแจงวิธีดําเนินการฝึกงานภายนอก 
  2. หน่วยฝึกงานประกาศให้นักศึกษาติดต่อเลือกสถานที่ฝึกงานโดยหน่วยฯจะส่งหนังสือแจ้งไปยัง
สาขาวิชาต่างๆ โดยให้นักศึกษาส่งรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีฝึกงานให้กับสาขาวิชา ซี่งสาขาวิชาจะเป็นผู้
รวบรวมและส่งมาให้หน่วยฝึกงานดําเนินการต่อไป 
  3. หน่วยฝึกงานทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มใบ
ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 
  4. ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน 
  5. นักศึกษาส่ งประวัติ นักศึกษาฝึกงาน  โดยให้กรอกในแบบฟอร์มประวัติ นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6. หน่วยฝึกงานทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานพร้อมแนบเอกสารประวัตินักศึกษา    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7. หน่วยฝึกงานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน พร้อมแจกเอกสารคู่มือการฝึกงาน 
  8. นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก โดยจัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบของแต่ละสาขา ซึ่งหน่วยฝึกงานจะ
เป็นผู้จัดแผนการนิเทศนักศึกษา 
  9. สาขาวิชาการดําเนินการปัจฉิมนิเทศการฝึกงานภายนอก 
  10. รวบรวมการประเมินผลการฝึกงาน พร้อมทั้งบันทึกข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สถานประกอบการให้
เสนอแนะ โดยแบ่งผลคะแนนออกเป็น  
   - คะแนนประเมินจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 50 คะแนน 
   - คะแนนประเมินจากสาขา 30 คะแนน 
   - คะแนนจากการออกนิเทศ 10 คะแนน 
   - คะแนนเข้าร่วมปฐมนิเทศ 2.5 คะแนน 
   - คะแนนเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ 2.5 คะแนน 
   - คะแนนจากคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกงาน 5 คะแนน 
  11. สรุปผลการฝึกงานภายนอกนําผลคะแนนของแต่ละส่วนมาสรุปผลคะแนน 
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนนิงานจัดส่งนักศกึษาฝึกงาน 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) เอกสารที่เก่ียวข้อง

 
 
 

 

 
หน่วยฝึกงาน 
 
 

 -หนังสือเชิญประชุม 

หน่วยฝึกงาน/สาขา 
 
 
 

 - หนังสือแจ้งให้ส่งสถานที่
ฝึกงาน 

หน่วยฝึกงาน 
 
 
 

 -หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ฝึกงาน 

หน่วยฝึกงาน 
 
 
 

 - เอกสารตอบรับการ
ฝึกงาน 

 
หน่วยฝึกงาน/นักศึกษา 
 

 -ประวัตินักศึกษาฝึกงาน

 
หน่วยฝึกงาน 
 

 -หนังสือส่งตัวนักศึกษา
ฝึกงาน 

 
หน่วยฝึกงาน 
 
 
 

 - คู่มือและสมดุบันทึกการ
ฝึกงาน 

เร่ิมต้น

ประชุมชี้แจงวิธีดําเนินการฝึกงาน
ภายนอก 

ประกาศให้นักศึกษาเลือก
สถานท่ีฝึกงาน 

ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์
ฝึกงาน 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ี
สถานท่ีฝึกงานตอบรับ 

นักศึกษาส่งประวัตินักศึกษาฝึกงาน

ทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) เอกสารที่เก่ียวข้อง

นักศึกษา 
 
 
 

 -

หน่วยฝึกงาน/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 - เอกสารประเมิน (สําหรับ
อาจารย์นิเทศ) 

สาขา/นักศึกษา 
 
 
 

 -

 
หน่วยฝึกงาน 
 
 
 

 -เอกสารประเมินผลการ
ฝึกงาน (สถาน
ประกอบการ) 

หน่วยฝึกงาน/สาขา
 
 

 -

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาออกฝึกงานยังสถาน
ประกอบการ 

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ภายนอก 

ปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน 

สรุปผลการฝึกงานภายนอก

สิ้นสุด

รวบรวมการประเมินผลการ
ฝึกงาน 
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แบบฟอร์ม 
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แบบตอบรับนกัศึกษาฝึกงาน 

1. ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน.................................................................................................................... 

2. ผลการพิจารณา 
 [    ] ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน 
 [    ] ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานแต่ขอเปลี่ยนแปลงเวลาฝึกงาน 
 [    ] ไม่สามารถรับนักศึกษาฝึกงานได้ เพราะ................................................................................................ 

3. จํานวนนักศกึษาที่ต้องการรับ 
 [    ] นักศึกษาชาย............คน 
 [    ] นักศึกษาหญิง............คน 
 [    ] นักศึกษาหญิงหรือชายก็ได้ สามารถรับได้ช่วงละ..........คน 
 [    ] รับจํานวนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. ช่วงเวลาฝึกงาน 
 [    ] ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่.......เดือน.......................พ.ศ.............ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ.......... 
 [    ] ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่.......เดือน.......................พ.ศ.............ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ.......... 
 [    ] รับนักศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5. ที่พักระหว่างการฝึกงาน 
 [    ] จัดที่พักให้ 
 [    ] นักศึกษาต้องหาที่พักเอง 

6. อ่ืนๆ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

        ลงช่ือ................................................................. 
                       (.........................................................................) 
           ตําแหน่ง..................................................................... 
                 วันที่.............../................../........................ 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

แบบฟอร์มประเมินการฝึกงานภายนอก 
สําหรบัหน่วยงานภายนอก 

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มประเมินผลตามความเป็นจริงและกรุณาส่งกลับมายังคณะฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน 
1. ชื่อนักศึกษา.......................................................................สาขาวิชา............................................................... 
2. ช่วงเวลาท่ีฝึก................................................................................................................................................... 
3. ชื่อสถานท่ีฝึกงาน............................................................................................................................................ 
4. ตารางการให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน ดีมาก
(5) 

ดี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

4.1 การปฎิบัติงานตามระเบียบและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.2 การตรงต่อเวลา .............. .............. ................ ............ ................
4.3 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.4 ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.5 ความต้ังใจในการศึกษาหาความรู้ .............. .............. ................ ............ ................
4.6 ความมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บอุปกรณ์ในการฝึกงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.7 ความประพฤติในระหว่างปฏิบัติงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.8 ความมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.9 ความอดทนในการเรียนรู้ปฏิบัติงาน .............. .............. ................ ............ ................
4.10 ผลงานท่ีปฏิบัติ .............. .............. ................ ............ ................

รวม  
5. จํานวนวันท่ีขาด.........................วัน ป่วย...........................วัน  ลากิจ...........................วัน 
6. ข้อสังเกตเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ.....................................................................ผูป้ระเมิน 

               (....................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................ 
     ............../............/.............. 
 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีของคณะฯ 
 ผ่าน   ไม่ผ่าน 
................................................... 
แผนกฝึกงาน ฝ่ายวิชาการ 

แผนกฝึกงาน 
โทรศัพท์ 080-1458257 
โทรสาร 075-204059 
E-mail :maliwan.n@rmutsv.ac.th 



12 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

แบบฟอร์มประเมินการฝึกงานภายนอก 
สําหรบัสาขา 

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มประเมินผลตามความเป็นจริงและกรุณาส่งกลับมายังคณะฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน 
1. ช่ือนักศึกษา...................................................................สาขาวิชา........................................................... 
2. ช่วงเวลาที่ฝึก.......................................................................................................................................... 
3. ช่ือสถานที่ฝึกงาน.................................................................................................................................... 
4. ตารางการให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน ดีมาก
(5) 

ดี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

4.1  การมีส่วนร่วมในการนิเทศการฝึกงาน .............. .............. ................ .............. ................
4.2 เน้ือหาและความถูกต้อง .............. .............. ................ .............. ................
4.3 การนําเสนอผลงาน .............. .............. ................ .............. ................
4.4 สื่อที่ใช่นําเสนอผลงาน .............. .............. ................ .............. ................
4.5 เวลาในการนําเสนอผลงาน .............. .............. ................ .............. ................
4.6 การมสี่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน .............. .............. ................ .............. ................

รวม  
5. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงช่ือ.....................................................................ผู้ประเมิน 
                 (....................................................................) 
      ตําแหน่ง................................................................ 

............../............/.............. 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

แบบฟอร์มประเมินการฝึกงานภายนอก 
สําหรบัอาจารย์นิเทศ 

 

โปรดกรอกแบบฟอร์มประเมินผลตามความเป็นจริงและกรุณาส่งกลับมายังแผนก เมื่อสิน้สุดการฝึกงาน 
1. ช่ือนักศึกษา.................................................................สาขาวิชา............................................................. 
2. ช่วงเวลาที่ฝึก.......................................................................................................................................... 
3. ช่ือสถานที่ฝึกงาน................................................................................................................................... 
4. ตารางการให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน ดีมาก
(5) 

ดี
(4) 

ปานกลาง
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

4.1  การมีส่วนร่วมในการนิเทศการฝึกงาน .............. .............. ................ .............. ................
4.2 ความประพฤติ/ปฎิบัติตัว .............. .............. ................ .............. ................

รวม   
5. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
         ลงช่ือ.....................................................................ผู้ประเมิน 

                     (....................................................................)  
                                                     ตําแหน่ง................................................................ 

  ............../............/.............. 
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ประวัตินักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ก.  ข้อมูลส่วนตัว 
1.  ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)................................................................................................................................................ 
 Name-Surname(English)………....................…………………………………………………………………........................………… 
2.  รหัสนักศึกษา.......................................................สาขาวิชา...................................................................ชั้นปีท่ี.............. 
 ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา....................................................................................................................................................... 
3.  เกิดวันท่ี.........................เดือน....................................................................พ.ศ................................อายุ....................ป ี
 เชื้อชาติ........................................สัญชาติ................................................................ศาสนา.......................................... 
4.  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...................ถนน....................................ตําบล.............................................. 
 อําเภอ...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
 โทรศัพท์............................................E-mail...........................…………………………………...............…………………………… 
5.  ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี..............หมู่ท่ี.............ถนน.........................................ตําบล.............................................................. 
 อําเภอ...................................... จงัหวัด............................. รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์........................ 
6. ชื่อ-สกุลบิดา......................................................................อายุ............................อาชพี................................................ 
 ชื่อ-สกุลมารดา................................................................อายุ.............................อาชีพ.................................................. 
 อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี.......................ถนน......................................ตําบล................................................... 
 อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์............................. 
7. บุคคลท่ีติดต่อได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 
 ชื่อ-นามสกุล.................................................................................ความเกี่ยวข้อง.......................................................... 
 อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี...............ตําบล...................................................... 
 อําเภอ.......................................จงัหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์......................... 
8. เกรดเฉลี่ยสะสม.............................(5 ภาคการศึกษา) 
ข. ประวัติการศึกษา 

ระดับ สถานศึกษา ปีท่ีเริ่มเข้าศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา
มัธยมต้น  
มัธยมปลาย  
ปริญญาตรี  
ค.  ความสามารถพิเศษ 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................... 
  

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

               ............../............/.............. 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 
น้ิว 


