
สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรูครั้งท่ี 10 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2557  

 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การฝกงานสําหรับนักศึกษาคณะบริหาร ท้ังหมด คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ ป 

2556 คือ การฝกงานสําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ซ่ึงมีหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การฝกงานสําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศฝกงาน 

  1.1 ข้ันตอนการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

  1.2 เอกสารท่ีใชในการนิเทศและประเมินผลการฝกงาน 

  1.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของในการฝกงานและผูรับผิดชอบดานการจัดทําเอกสารสงตัว 

  1.4 เกณฑการประเมินผลการฝกงานของอาจารยนิเทศ และสถานประกอบการ 

  1.5 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปนิเทศฝกงานสําหรับอาจารยนิเทศ 

2. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกงาน 

  2.1 ข้ันตอนการขอฝกงานกับสถานประกอบการ เอกสารท่ีใชในการขอฝกงาน 

  2.2 การสงตัวนักศึกษาไปฝกงาน เอกสารท่ีจําเปนตองใช 

  2.3 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงาน ใหคําปรึกษา และเก่ียวของกับการฝกงาน 

3. ปญหาท่ีพบบอยในการไปนิเทศฝกงานและแนวทางแกไข 

  3.1 นักศึกษาฝกงานไมตรงกับท่ีเรียนมา 

  3.2 นักศึกษามีปญหากับบุคลากรในสถานท่ีฝกงาน 

  3.3 ปญหาชูสาว 

  3.4 ปญหานักศึกษาขาด ลา มาสายบอย 

  3.5 สาเหตุตางๆ ท่ีทําใหนักศึกษาไมผานการฝกงาน 

  3.6 นักศึกษาตองการยายสถานท่ีฝกงานหลังจากเริ่มฝกงานไปแลว 

  3.7 สถานท่ีฝกงานไมเหมาะสมใหฝกงาน (พบปญหาหลังจากไปนิเทศ)  3.8 อ่ืนๆ 

 โดยมีวัตถุประสงคในการฝกงาน ดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณตรงในการฝกงาน 

 2. เพ่ือใหนักศึกษานําทฤษฎีและหลักวิชาการไปใชในสภาพการทํางานจริง 



 3. เพ่ือใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ฝกอดทนและมีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

 4. เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูเทคนิคและทักษะในการทํางาน 

 5. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําประสบการณจากการฝกงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

 

1. การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศฝกงาน 

 1.1 ข้ันตอนการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

 1. ประชุมอาจารยนิเทศ 

  การประชุมอาจารยนิเทศ ควรประชุมสาขากอนเริ่มฝกงาน 1 สัปดาห 

 2. จัดสรรอาจารยนิเทศ ตามสถานท่ีท่ีใกลบริเวณนักศึกษาฝกงานอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 

  วิธีท่ี 1 แบงใกลไกล และจับฉลากเฉลี่ยกัน โดยใช มทร.กรุงเทพ เปนศูนยกลาง 

  วิธีท่ี 2 แบงตามสถานท่ีท่ีอาจารยสะดวกหรืออยูใกล โดยสลับกันในแตละป 

 3. จัดเอกสารตั้งแตประเมินสถานประกอบการ ประเมินนักศึกษาฝกงาน ฯลฯ 

 4. แบบประเมินผลความรู / หลักเกณฑการใหคะแนนใหทุกคนเขาใจ 

  อาจารยนิเทศประเมินนักศึกษาและสถานประกอบการตองไมต่ํากวา 70 % 

  คะแนนอีกสวนมาจากสถานประกอบการ 

 5. กําหนดกรอบในการนิเทศ โดยแบงเกณฑตางๆ 

  วัน / เวลา ในการนิเทศ ชวงเวลา 2 เดือน / 200 ชั่วโมง ท่ีคณะบริหารกําหนด 

  อยางนอย 1 ครั้ง 

 6. การนัดหมายและเขานิเทศในสถานประกอบการ 

  วิธีท่ี 1 Surprise check แตแจงกอนเล็กนอย 

  วิธีท่ี 2 นัดหมายกับสถานประกอบการและนักศึกษา 

 7. ขอกําหนดในการนิเทศ 

  7.1 ขอมูลในการนิเทศ 

  7.2 ประชุมอาจารยสาขา 

  7.3 นิเทศนักศึกษา 

  7.4 ประเมิลผล / สรุปผล 

  7.5 สงแบบประเมินผลใหหัวหนาสาขา 

  7.6 หัวหนาสาขา สรุปผลผาน / ไมผานและปญหา มอบให คณะบริหารธุรกิจ 

   เม่ือสิ้นสุดการฝกงานนักศึกษาสงรายงาน 



   รวมคะแนนจากสถานประกอบการ 60 % และสวนอาจารยนิเทศ 40 % 

   คะแนนไมถึง 70 % ถือวาไมผาน สรุปปญหา มอบใหคณะบริหารธุรกิจ 

 

 1.2 เอกสารท่ีใชในการนิเทศและประเมินผลการฝกงาน 

1. เอกสารรายละเอียดแจงสถานท่ีฝกงาน ท่ีสามารถติดตอไดพรอมแผนท่ีของสถาน 

ประกอบการ 

  2. เอกสารประเมินผลการฝกงานนักศึกษา โดยพิจารณาจาก 

   การตรงตอเวลา 

   การแตงกาย 

   ความรับผิดชอบ 

   ลักษณะงานท่ีมอบหมาย 

   ความสามารถในการแกปญหา 

  3. เอกสารประเมินสถานประกอบการ 

   ความเหมาะสม 

   บรรยากาศ 

   ความรวมมือ 

 1.3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการฝกงานและผูรับผิดชอบดานการจัดทําเอกสารสงตัว 

  สาขาวิชา สํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และสถานประกอบการ 

 1.4 เกณฑการประเมินผลการฝกงานของอาจารยนิเทศ และสถานประกอบการ 

เกณฑการประเมินผลการฝกงานของอาจารยนิเทศ 40% มีหัวขอในการประเมิน ดังนี้ 

1. ปริมาณงานและคุณภาพงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และเปนผูท่ีไววางใจได 

3. นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ ไดอยางรอบคอบ

กอนตัดสินใจ และตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว 

4. นักศึกษาวางตัวไดเหมาะสม มีความสุภาพ ออนนอม แตงกายสุภาพ ตลอดเวลา

ในการฝกงาน 

5. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

6. นักศึกษามีความตรงตอเวลาและมาปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีระเบียบ 

วินัยในการฝกงาน 



ตัวอยางแบบประเมินผลการฝกงานของอาจารยนิเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมินผลสถานประกอบการ แบงเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ดานสถานท่ี สถานประกอบการตั้งอยูในทําเลท่ีมีความเสี่ยงนอย มีความ

ปลอดภัยตอการทํางาน และมีความนาเชื่อถือ 

2. ดานบุคคล บุคลากรมีอัธยาศัยดี มีไมตรีจิต ใหความรวมมือในการดูแล

ท้ังดานความประพฤติ ตลอดจนการมอบงาน และใหความรวมมือกับคณะ

เปนอยางดี 

3. ดานงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาได

ใชความรู ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และมีปริมาณงาน

ท่ีเหมาะสม 

4. ดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี สถานประกอบการมีวัสดุ อุปกรณ 

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางเต็มท่ี 

5. ดานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถานประกอบการมีการจัดหาพ่ีเลี้ยง 

/ ผูดูแลนักศึกษาฝกงาน ไดอยางเหมาะสม และใหความรวมมืออาจารย

นิเทศเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางประเมินผลสถานประกอบการ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.5 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปนิเทศฝกงานสําหรับอาจารยนิเทศ 

เขียนแบบฟอรมเพ่ือเบิกคาใชจายในการเดินทางไปสถานประกอบการ เปนคาพาหนะรับจาง 

(ไป-กลับ) ไมเกิน 400 บาท / ครั้ง / สถานประกอบการ แลวรวบรวมสงหัวหนาสาขา เพ่ือนําสงคณะ

บริหารธุรกิจตอไป 

  ตัวอยางแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินนิเทศนักศึกษา 

  
  ตัวอยางแบบฟอรมสรุปการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปนิเทศ   

บริษัท 
รายช่ือ

นักศึกษา 
อาจารยนิเทศ วันท่ีนิเทศ 

คาใชจายประมาณการ(บาท) 

คาพาหนะรับจาง 

(ไป-กลับ) ไมเกิน 

400 บาท 

คารถโดยสารระหวาง

ทาง (ระหวางสถาน

ประกอบการ) 

 
  

      

 



2. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกงาน 

 2.1 ข้ันตอนการขอฝกงานกับสถานประกอบการ เอกสารท่ีใชในการขอฝกงาน 

  ข้ันตอนการขอฝกงานกับสถานประกอบการและเอกสารท่ีใชในการขอฝกงาน มีดังนี้ 

  1. ใหนักศึกษาดาวโหลดแบบฟอรมหนังสือราชการเพ่ือขอฝกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาชั้น 

ปท่ี 3 และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน (ท่ีไมสามารถเทียบโอนรายวิชาฝกงานได) ท่ี 

www.bu.rmutk.ac.th และพิมพรายละเอียดลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด (พิมพเทานั้น) กอน

ยื่นท่ีสํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองกอนอาจารยท่ีปรึกษาลง

นาม  

  2. นักศึกษาติดตอขอรับหนังสือขอความอนุเคราะหการฝกงาน หลังจากยื่นแบบฟอรม 

ประมาณ 3-5 วันทําการ 

  3. นักศึกษาสามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะหการฝกงานไดครั้งละ 1 หนวยงานเทานั้น  

(จํากัดหนวยงานละไมเกิน 5 คน นับรวมทุกสาขา) 

  4. กําหนดใหนักศึกษาฝกงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทานั้น 

  5. กรณีท่ีนักศึกษาถูกปฏิเสธจากหนวยงานท่ีขอฝกงานเกิน 3 ครั้ง ใหนักศึกษารายนั้นๆ  

ฝกงานในภาคฤดูรอนของปการศึกษาถัดไป 

  6. กรณีท่ีบริษัทไมมีแผนท่ี ไมอนุญาตใหนักศึกษาใชแผนท่ีจาก Google โดยเด็ดขาด ให 

นักศึกษาวาดดวยดินสอดําและลงดวยปากกาดํา และเนนสถานท่ีฝกงาน (รวมถึงจุดเดนๆ 

บริเวณใกลเคียงสถานท่ีฝกงาน) ใหเห็นโดยชัดเจน 

  7. นักศึกษาตองลงทะเบียนฝกงานตามท่ี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนด  

หากไมลงทะเบียนตามกําหนด จะไมอนุญาตใหลงทะเบียนลาชา 

  8. นักศึกษาสามารถยื่นคําขอฝกงานไดตามวันท่ีกําหนดเทานั้น (หากเกินจากท่ีกําหนดของด 

รับเอกสารไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น) 

9. นักศึกษาตองสงใบรับจากสถานประกอบการ ภายในวันท่ีกําหนดเทานั้น (หากเกินจากท่ี

กําหนดของดรับเอกสารไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น) 

10. ใหนักศึกษาสงผลการฝกงาน ภายในกําหนด ท่ีหัวหนาสาขาวิชาของนักศึกษาหรือตามท่ี

สาขาวิชากําหนด 

 

 

 



ตัวอยางประกาศข้ันตอนการขอฝกงานกับสถานประกอบการ 

  
 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือราชการเพ่ือขอฝกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา 

 



ตัวอยางสมุดบันทึกการฝกงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษา 

  

  



  
 

 2.2 การสงตัวนักศึกษาไปฝกงาน เอกสารท่ีจําเปนตองใช 

สํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ จะทําเอกสารสงตัวใหกับนักศึกษา คือ หนังสือ

ขอความอนุเคราะหการฝกงาน หลังจากยื่นแบบฟอรมหนังสือราชการเพ่ือขอฝกงานเชิง

วิชาชีพของนักศึกษา ประมาณ 3-5 วันทําการ  

เม่ือนักศึกษามารับหนังสือขอความอนุเคราะหการฝกงานแลว ใหนําหนังสือนี้ไปยื่น

ท่ีสถานประกอบการ แลวสถานประกอบการจะตอบกลับดวยหนังสือแบบตอบยืนยัน ตอบ

รับ/ปฏิเสธ นักศึกษาฝกงาน จากสถานประกอบการ ซ่ึงสถานประกอบการอาจจะตอบรับเขา

ฝกงานหรือปฏิเสธการฝกงานก็ได  

วิธีการตอบกลับของสถานประกอบการ (หนังสือแบบตอบยืนยัน ตอบรับ/ปฏิเสธ 

นักศึกษาฝกงาน) คือ อาจจะนัดหมายเพ่ือใหนักศึกษามารับเอกสารตอบรับท่ีสถาน

ประกอบการ หรืออาจจะสงกลับมายังสํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจก็ได 

และกอนเริ่มฝกงาน นักศึกษาจะตองรับการปฐมนิเทศการฝกงานกอนเริ่มฝกงาน ซ่ึง

จัดปฐมนิเทศโดยคณะบริหารธุรกิจ และรับหนังสือสงตัวนักศึกษาฝกงานไปสงท่ีสถาน

ประกอบการเพ่ือเขาฝกงาน พรอมแนบแบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา สําหรับ

สถานประกอบการไปดวย ซ่ึงจะทําการประเมินเม่ือสิ้นสุดการฝกงาน 

 

  



  ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหการฝกงาน 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



  ตัวอยางหนังสือแบบตอบยืนยัน ตอบรับ/ปฏิเสธ นักศึกษาฝกงาน จากสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ตัวอยางหนังสือสงตัวนักศึกษาฝกงาน 

 
 

 

 

 

 



  ตัวอยางแบบประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา สําหรับสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงาน ใหคําปรึกษา และเกี่ยวของกับการฝกงาน 

  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงาน ใหคําปรึกษา และเก่ียวของกับการฝกงาน คือ 

   สํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทําหนาท่ีประสานงานระหวางสาขาวิชา 

นักศึกษา อาจารยนิเทศ และสถานประกอบการ 

   สาขาวิชา   ทําหนาท่ีกําหนดอาจารยนิเทศ 

   นักศึกษา   ทําหนาท่ีฝกงาน 

   อาจารยนิเทศ  ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา 

   สถานประกอบการ  ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีใหนักศึกษาไดฝกงาน ถายทอด

ประสบการณใหกับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ปญหาท่ีพบบอยในการไปนิเทศฝกงานและแนวทางแกไข 

3.1 เรื่องท่ีนักศึกษาฝกงานไมตรงกับท่ีเรียนมา 

แนวทางแกไข คือ เราควรไปปรึกษากับท่ีสถานท่ีฝกงาน แลบอกเหตุท่ีเกิดข้ึนมา และขอ

คําแนะนําโดยอาจจะใหนักศึกษายายไปหนวยงานอ่ืนแตยังอยูในสถานประกอบการเดิม ท่ีเปนงาน

ลักษณะใกลเคียงกับท่ีเรียนมา 

3.2 เรื่องกรณีท่ีมีปญหากับบุคลากรในสถานประกอบการ 

แนวทางแกไข คือ ถาปญหายังไมรุนแรงมาก เราควรไปปรึกษากับท่ีสถานท่ีฝกงาน แลวบอก

เหตุท่ีเกิดข้ึนมา และขอคําแนะนําโดยอาจจะใหนักศึกษายายไปหนวยงานอ่ืนแตยังอยูในสถาน

ประกอบการเดิม  และรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถานประกอบการมีการจัดหาพ่ีเลี้ยง / ผูดูแล

นักศึกษาฝกงาน ไดอยางเหมาะสม และใหความรวมมืออาจารยนิเทศเปนอยางดี 

 3.3 ปญหาชูสาว 

  แนวทางแกไข คือ เตือนนักศึกษาดวยวาจากอน โดยประชุมรวมกันกับสถานประกอบการ

อาจารยนิเทศ คูกรณี และนักศึกษา เพ่ือหาทางออกรวมกัน 

3.4 การท่ีนักศึกษา ขาด ลา มาสายบอย 

แนวทางแกไข คือ อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เชน อาจจะติดนิสัยตอนเรียนท่ี

มหาวิทยาลัย ดั้งนั้นเราควรบอกกลาวนักศึกษาใหรูจัก หนาท่ี และตองรับผิดชอบ และตระหนักวาการ

ฝกงานนั้นมีประโยชนตอตัวเอง ถาไมมีความรับผิดชอบก็จะไมผานการฝกงานบอกถึงผลท่ีเกิดจาก 

การสาย การลา การขาดงานบอย ขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถานประกอบการมีการจัดหาพ่ี

เลี้ยง / ผูดูแลนักศึกษาฝกงาน ไดอยางเหมาะสม และใหความรวมมืออาจารยนิเทศเปนอยางดี  

3.5 สวนเรื่องสาเหตุตางๆ ท่ีทําใหนักศึกษามักไมผานการฝกงาน  

แนวทางแกไข คือ เกิดจากวุฒิภาวะไมเพียงพอ ตองมีการอบรมกอนไปฝกงานมากๆ ตอง

ทํางานใหเต็มท่ีกับความสามารถของเรา และตองควบคุมอารมณตนเองใหไดและขอความรวมมือจาก 

สถานประกอบการมีการจัดหาพ่ีเลี้ยง / ผูดูแลนักศึกษาฝกงาน ไดอยางเหมาะสม และใหความรวมมือ

อาจารยนิเทศเปนอยางดี 

 3.6 นักศึกษาตองการยายสถานท่ีฝกงานหลังจากเริ่มฝกงานไปแลว 

  แนวทางแกไข คือ ประชุมรวมกันกับสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ และนักศึกษา เพ่ือ

รับทราบถึงปญหาและทางออกรวมกัน โดยอาจจะใหเปลี่ยนแผนกฝกงาน หรือหากนักศึกษายืนยันจะเปลี่ยน

สถานประกอบการตองใหถอนรายวิชาฝกงานแลวลงทะเบียนฝกในปการศึกษาตอไป 

 



 3.7 สถานท่ีฝกงานไมเหมาะสมใหฝกงาน (พบปญหาหลังจากไปนิเทศ) 

  แนวทางแกไข คือ ประชุมรวมกันกับสถานประกอบการ อาจารยนิเทศ และนักศึกษา เพ่ือ

รับทราบถึงปญหาและทางออกรวมกัน โดยใหฝกในลักษณะงานท่ีเหมาะสมกวา 

 3.8 อ่ืนๆ 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


