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งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวจิัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

 สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบเสนองำนสหกิจศึกษำ 
 

เรียน  คณบดีคณะ......................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ชื่อสถำนประกอบกำร 
(ภาษาไทย)........................................................ ...................................................................................................... ............ 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... ................................ 
ที่อยู่เลขที่...........................  อาคาร.............................................ชั้น..................ซอย........................................................ 
ถนน...............................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต........................................... 
จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
โทรศพัท์ ...................................................................................โทรสาร............................................................................. 
E-mail (ถ้ามี)..................................................................... ................................................................................................. 
ประเภทกิจการ / ธุรกิจ / ผลติภัณฑ์........................................................................จ านวนพนักงานรวม.....................คน 
ชื่อผู้จัดกำรสถำนประกอบกำร / หัวหน้ำหน่วยงำน 
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................... ................................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................................................แผนก / ฝ่าย...................................................................... 
หากสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  ประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ / หน่วยงาน  
ขอให้ 
(       )  ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ / หัวหน้าหน่วยงาน 
(       )  ติดต่อกับบุคคลที่สถานประกอบการ / หน่วยงานมอบหมาย  ต่อไปนี้ 
ชื่อ-นามสกุล................................................................... .......................................................................... .......................... 
ต าแหน่ง......................................................................... ..........แผนก / ฝ่าย...................................................................... 
โทรศัพท์....................................................โทรสาร..........................................โทรศัพท์มือถือ........................................... 
E-mail .......................................................................................... 
 
หมำยเหตุ : ใช้ในกรณีที่สถำนประกอบกำรมีควำมสนใจที่จะรับนักศึกษำสหกจิศึกษำ 
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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ต ำแหน่งงำนที่เสนอให้นักศึกษำปฏิบัติสหกิจศึกษำ (Job Position)  
1.  ............................................................................. ......................................จ ำนวนนักศึกษำ…..……….คน 
2.  ...................................................................................................................จ ำนวนนักศึกษำ…..……….คน 
3.  ...................................................................................................................จ ำนวนนักศึกษำ…..……….คน 
ลักษณะงำนที่นักศึกษำต้องปฏิบัติ (Job Description)............................................................................................. 
................................................................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................................... .........................จ านวนชั่วโมงท างาน....................ต่อสัปดาห์ 
ข้อก ำหนดอื่น ๆ  (เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องน าติดตัวไประหว่างการฝึกงานหรือสถานที่ฝึกงานจริงหรือ    
                       อ่ืน ๆ  โปรดระบุ) 

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

......................................................................................................... ............................................................................... 
ระยะเวลำที่ต้องกำรให้นักศึกษำไปปฏิบัติงำน 
(     )  ภาคเรียนที่ 1 (     )  ภาคเรียนที่ 2  
สวัสดิกำรที่มีให้นักศึกษำระหว่ำงปฏิบัติงำน 
ค่าตอบแทน  (     )  ไม่มี     (     )  มี............................บาท/วัน หรือ............................................บาท/เดือน 
ที่พัก           (     )  ไม่มี    (     )  มี (     )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย (     )  นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายเอง.....................ต่อเดือน/วัน 

รถรับส่งไปกลับระหว่างสถานประกอบการ  ที่พัก  และชุมชนใกล้เคียง 
                 (     )  ไม่มี (     )  มี (     )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย (     )  นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายเอง.....................ต่อเดือน/วัน 

สวัสดิการอื่น ๆ ถ้ามี  (โปรดระบุ  เช่น  อาหาร  ชุดท างาน)............................................................................................ 
กำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำน 

(     )  ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเอง (      )  ให้สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษา         
 
 

  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)........................................................(ผู้ให้ข้อมูล) 
           (.............................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................ 
        วันที่................/......................./................... 
                                                                     
                                                              

 

         หมายเหตุ   กรุณาแนบ  แผนที ่ แสดงท่ีตั้งของสถานท่ี 
                      ท่ีนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงาน  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
                      ไปรายงานตัว  และการนิเทศงานของคณาจารย์ด้วย         
                      จะขอบคุณยิ่ง 

FM 09-12 
หน้าที่ 2/2 

 



งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวจิัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

 

  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

แบบแจ้งรำยละเอียดงำน  ต ำแหน่งงำน  พนกังำนที่ปรึกษำ 
 
(ผู้ให้ข้อมูล :  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและหรือพนักงานที่ปรึกษา) 
ค าชี้แจง 
 เพ่ือให้การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และสถานประกอบการ  เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอความกรุณาผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน  
ของนักศึกษาฝึกงาน  ได้โปรดประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)  เพ่ือจัดท าข้อมูล  ต าแหน่งงาน  ลักษณะ
งานและพนักงานที่ปรึกษา (Job Position  Job Description  and  Job  Supervisor) ตามแบบฟอร์มฉบับนี้  และ  
ขอได้โปรดกรุณำ  ส่งกลับคืนให้งำนสหกิจศึกษำ  ประจ ำคณะ.................................................................... 
เรียน    หัวหน้ำงำนสหกิจศึกษำ / อำจำรย์นิเทศนักศึกษำฝึกงำน 
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงาน  ลักษณะงาน  และพนักงานที่ปรึกษา  ดังนี้ 
 

1.  ชื่อ  ที่อยู่ของสถำนประกอบกำร 
โปรดให้ชื่อที่เป็นทางการ  และที่อยู่  (เพ่ือประกอบการเดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาท่ีถูกต้อง  โปรดระบ ุ
ที่อยู่ตามสถานที่ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน) 
ชื่อสถานประกอบการ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
                          (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 
เลขที่......................ซอย...........................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์................................................ 
โทรศัพท์................................................................................ โทรสาร.................................................................................. 
  

2.  ผู้จัดกำร / หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำน   
ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................................ ................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร......................................... E-mail................................................ 
การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (การนิเทศงานนักศึกษา และอ่ืนๆ) ขอมอบให้ 
(     )   ติดต่อกับผู้จัดการโดยตรง 
(     )   มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ประสานงานแทน 
                  ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................................................. 
                  ต าแหน่ง.......................................................................แผนก/ฝ่าย............................................................... 
                  โทรศัพท.์.............................................โทรสาร........................................E-mail..........................................   
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สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

3.  พนักงำนที่ปรึกษำ  (Job  Supervisor) 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................แผนก/ฝ่าย.................................................................................... 
โทรศัพท์...................................................... โทรสาร....................................... E-mail................................................... 
 

4.  งำนที่มอบหมำยนักศึกษำ 
ชื่อนักศึกษา..........................................................................................รหัสนักศึกษา.......................................................... 
สาขาวิชา.............................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงานที่นักศึกษาฝึก (Job Position)................................................................................................................. 
ลักษณะงานที่นักศึกษาฝึก (Job Description)............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

หมำยเหตุ   กรุณาแนบแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ 
      ที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเพื่อ 

     ความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัว 
     และการนิเทศงานของคณาจารย์ด้วย 

 
 
 

 

โปรดส่งคืน  งำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะที่นักศึกษำฝึกงำนสังกัด ภำยในสัปดำห์แรกของกำรฝึกงำนงำน 
               ของนักศึกษำ 
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(ลงชื่อ)..............................................................(ผู้ให้ข้อมูล) 
        (..................................................................) 
    ต าแหน่ง................................................................. 
        วันที่................/........................../................. 
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สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แบบประเมินผลนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job  Supervisor)  ของนักศึกษาสหกิจศึกษา        

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด  18  ข้อ  โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ  เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน  หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษาน าส่ง 

งานสหกิจศึกษาทันทีที่นักศึกษากลับจากฝึกงาน 

ข้อมูลทั่วไป / Work Term Information 
ชื่อ-นามสกลุนักศึกษา................................................................................รหัสประจ าตัว................................................... 
สาขาวชิา.................................................................................คณะ.................................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกลุผู้ประเมิน........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง.............................................................................แผนก/ฝ่าย............................................................................... 

ผลส ำเร็จของงำน / Work Achievement     
หัวข้อประเมิน / Items 

1.  ปริมำณงำน (Quantity of work) 
     ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหน้าที่หรือตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 
 
2.  คุณภำพงำน  (Quality of work) 
     ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ 
     ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ท างานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 
 
3.  ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร (Academic ability) 
     นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้) 
 

10  คะแนน 

 

4.  ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และประยุกต์วิชำกำร   
     (Ability to learn and apply Knowledge) 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจน 
     การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 

 
 

20  คะแนน 
 

20  คะแนน 
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10  คะแนน 
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 สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ / Knowledge and Ability 
หัวข้อประเมิน / Items 

5.  ควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนปฏิบัติกำร  (Practical ability) 
     เช่น การปฏิบัติงานภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 
 

6.  วิจำรณญำณและกำรตัดสินใจ (Judgement and decision making) 
     ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ 
     ก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 

10  คะแนน 

 

7.  กำรจัดกำรและวำงแผน  (Organization and planning) 
 
 

10  คะแนน 

 

8.  ทักษะกำรสื่อสำร  (Communication skills) 
     ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 
     สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ดี 
     ไมก่่อให้เกิดความสับสนต่อการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงาน 
     และข้อขัดข้องให้ทราบ 

10  คะแนน 

 

9.  กำรพัฒนำด้ำนภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ(Foreign language and cultural  
     development) เช่น ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวต่างชาติ 
 

10  คะแนน 

 

10.  ควำมเหมำะสมต่อต ำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำย (Suitability for Job position) 
       สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description ที ่   
       มอบหมายได้อย่างเหมาะสมหรือต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพียงใด 

10  คะแนน 

 

11.  ควำมรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วำงใจได้ (Responsibility and dependability)  
       ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลัก 
       ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า)   
       ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงาน 
       ตลอดเวลาสามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจ า สามารถไว้วางใจได้ 
       แทบทุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น 

10  คะแนน 

 

 
 
 

10  คะแนน 
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งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวจิัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ / Responsibility        
หัวข้อประเมิน / Items 

12.  ควำมสนใจ  อุตสำหะในกำรท ำงำน  (Interest in work) 
       ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
       ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
 

13.  ควำมสำมำรถเริ่มต้นท ำงำนได้ด้วยตนเอง  (Initiative or self starter) 
       เมื่อไดร้ับค าชี้แนะสามารถเริ่มท างานได้เองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) 
       เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง  มาขอรับงานใหม่ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ 
       ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน ์
14.  กำรตอบสนองต่อกำรสั่งกำร  (Response to supervision) 
       ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติเตือน 
       และวิจารณ์ ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน า 
       ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 

10  คะแนน 

 

 

ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
หัวข้อประเมิน / Items 

15.  บุคลิกภำพและกำรวำงตัว  (Personality) 
       มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
       การแต่งกาย  กิริยาวาจา  การตรงต่อเวลา  และอ่ืน ๆ              
        

10  คะแนน 

 

16.  มนุษยสัมพันธ์  (Interpersonal skills) 
       สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ 
       ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
 

17.  ควำมมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมขององค์กร          
       (Discipline and adaptability to formal organization)   
       ความสนใจเรียนรู้ ศึกษากฎระเบียบ นโยบายต่างๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
       การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน  ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ 
       การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส  และอ่ืน ๆ 

10  คะแนน 

 

18.  คุณธรรมและจริยธรรม  (Ethics and morality) 
       มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือผู้อื่น                                             10  คะแนน 

 

 
 
 
 

10  คะแนน 
 

10  คะแนน 
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10  คะแนน 
 



งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวจิัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

สหกิจศกึษำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ / Please give comments on the student 
 

จุดเด่นของนักศึกษำ / Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษำ / Improvement 
  
  
  
  
  
หากนักศึกษาผู้นี้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมโีอกาสเลือก) 
          Once this student graduates, will you be interested to offer him/her a job ? 
          (     )  รับ / Yes                           (     )  ไม่แน่ใจ / Not sure                          (     )  ไม่รับ / No      
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/Other comments 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................ ............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.......................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
...................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... . 
 

ลงชื่อ / Evaluator’s Signature............................................................. 
                               (......................................................................) 
               ต าแหน่ง / Position............................................................. 
                วันที่ / Date.................../........................../..................... ... 
หมำยเหตุ : หำกงำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะไม่ได้รับแบบประเมินนี้ 
      ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  นักศึกษำจะไม่ผ่ำน 

     กำรประเมินผล 
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ส าหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
คะแนนรวม  ข้อ 1-2  =  .............÷1 = ............คะแนน 
คะแนนรวม  ข้อ 3-10 =  ............÷4 = ............คะแนน 
คะแนนรวม  ข้อ 11-14 = ............÷2 = ...........คะแนน 
คะแนนรวม  ข้อ 15-18 = ............÷2 = ...........คะแนน 
                                   รวม     =.............คะแนน 
                                คะแนนเต็ม  100  คะแนน 


