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การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอปฏิบัติการฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
 

เกณฑการฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองมีดังน้ี 
  1.  ระยะเวลา  ใชเวลาในการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง  ในชวงปดภาคการศึกษา 
  ฤดูรอน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม)  
 

2.  ลักษณะงานที่ทํา เปนงานที่ใชความรูดานสถาปตยกรรมผังเมือง โดยทํางานกับบรษิัทเอกชน  
หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรอิสระ (NGO)  งานที่ทําเปน งานออกแบบผังแมบท  
ผังบริเวณ  รายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณ  ซึ่งไมเนนการออกแบบอาคาร หนวยงานดังกลาวควรมี
สถาปนิก ภูมิสถาปนิก หรือ นักผังเมืองอาวุโสประจํา  หรือมีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการ
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 

3.  คาตอบแทน ขึ้นกับหนวยงานที่นิสิตเขาฝกงาน  อาจให หรือไมใหตามความเหมาะสม  ถือ
เปนการตกลงระหวางนิสิตกับหนวยงานนั้น ๆ  
 

4   การติดตอ ใหนิสิตติดตอกับหนวยงานที่นิสิตสนใจดวยตนเอง โดยคณะฯ จะทําเอกสารแนะนํา
ตัวใหนิสิตเปนผูถือไป ทั้งน้ี ใหนิสิตแจงอาจารยประสานงานทราบผลของการติดตอภายใน 
วันที่       เดือน                    พ.ศ. 
 

  5 . การประเมนิผล ภาควิชาฯ จะทําการประเมินผลการฝกงานจากเกณฑดังน้ี 

   5.1  รายงานการฝกงาน (50%) 
นิสิตจะตองสรุปงานที่นิสิตทําตลอดระยะเวลาทั้งหมด สงภาควิชาฯ ในลักษณะเลม
รายงานขนาด A4 ประกอบดวย 4 สวนคือ 

    1)  บันทึกลงเวลาการฝกงาน    (ฟอรมเอกสาร ก.*) 

    2)  บันทึกรายละเอียดการฝกงานประจําวัน   (ฟอรมเอกสาร ข.*) 
    3)  บันทึกรายละเอียดผลงานที่ทํา (PORTFOLIO) (ฟอรมเอกสาร ค.*) 
    4)  รายงานสรปุการฝกงาน    (ฟอรมเอกสาร ง.*) 
    ทั้งน้ี รายงานทั้งหมดใหนําสงอาจารยประสานงานภายในสัปดาหแรกของ 
    การเปดภาคเรยีน 
   5.2  แบบประเมินผลโดยหนวยงานที่นิสิตฝกงาน (50%)   
    ภาควิชาฯ จะแนบฟอรมแบบประเมินผลโดยหนวยงานที่นิสิตฝกงาน (ฟอรมเอกสาร จ.*) 

ไปดวยพรอมกับเอกสารแนะนําตัว  โดยขอใหผูรับผิดชอบในหนวยงานนั้นๆ เปน 
ผูประเมินผลและสงกลับใหภาควิชาฯ โดยตรง 

* หมายเหต:ุ ใชฟอรมเอกสารมาตรฐาน 



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คูมือการทํารายงานการฝกงาน 
 
เพ่ือใหการทํารายงานการฝกงานของนิสิตมีมาตรฐานที่ดี  สะดวกตอการเก็บ  อางอิง  และการประเมนิผล  
จึงวางแนวทางการทํารายงานไวดังน้ี 
1.  รายละเอียดของเลมรายงาน 
  -  ใชกระดาษขนาด A4 แนวตั้ง พิมพจํานวน 3 ชุด สําหรบัหนวยงานเจาของโครงการ  ภาควิชาฯ  

และสําหรับนิสติ 
  -  การลําดับหนาใหพิมพไวดานบนมุมขวามือ  สวนนําใหเรียงลําดับ ก, ข, ค, ... 
   สวนเนื้อความเรียงตามเลข 1, 2, 3,... 
  -  เย็บปก (กระดาษแข็ง) และเขาเลมใหเรียบรอย 
2.  สวนประกอบของรายงาน 
  2.1  สวนนํา 
  -  ปกใน  บอกชื่อและนามสกุลของนิสิตผูฝกงาน เลขประจําตัว ภาควิชา  คณะฯ   
   ปการศึกษา ชือ่หนวยงานที่ฝกงาน และชวงเวลาที่ฝก 
  -  กิตติกรรมประกาศ  ขอบคุณผูที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือในการปฏิบัติงานและทํารายงาน 
  -  สารบัญ  
  2.2   สวนเนื้อความ:  

    1)  บันทึกลงเวลาการฝกงาน    (ฟอรมเอกสาร ก.) 

    2)  บันทึกรายละเอียดการฝกงานประจําวัน   (ฟอรมเอกสาร ข.) 
    3)  บันทึกรายละเอียดผลงานที่ทํา (PORTFOLIO) (ฟอรมเอกสาร ค.) 

 -  ชื่อโครงการ ชื่อเจาของโครงการ ประวัติความเปนมา และวัตถุประสงคของ 
  โครงการ 

     -  รายละเอียดตางๆ ของโครงการเพื่อประกอบการออกแบบ / วางผัง 
     -  แนวความคิดในการออกแบบ  แนวทางในการแกไขปญหา 
     -  ผลงานออกแบบ / วางผัง 
    4)  รายงานสรปุการฝกงาน    (ฟอรมเอกสาร ง.) 
  2.3  สวนอางอิง 
   -  บรรณานุกรม 
  2.4  ภาคผนวก 
   -  ขอมูลตางๆ ที่ใชประกอบการออกแบบและทํารายงาน 
 

 
หมายเหต ุ ลักษณะของรายงานอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่นิสิตทํา   
               ท้ังนี้ นิสิตสามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงานไดตามความเหมาะสม 



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฟอรมเอกสาร ก: บันทึกลงเวลาการฝกงาน  

ชื่อนิสิตผูฝกงาน             
สถานที่ฝกงาน             
 

 วันที่ วัน/เดือน/ป ช่ือ-สกุล ลายเซ็น เวลา 
เขางาน 

เวลา 
ออกงาน 

ผูตรวจ หมายเหต ุ

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
 
หมายเหต ุ:  นิสิตตองใชเวลาฝกหัด / ปฏิบัติงานไมนอยกวา 200  ช่ัวโมง (หรือประมาณ  25 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง)  

ตอหนึ่งชวงการฝกงาน 



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฟอรมเอกสาร ข: บันทึกรายละเอียดการฝกงานประจําวัน  

ชื่อนิสิตผูฝกงาน             
สถานที่ฝกงาน             
สัปดาหที ่   วันที่   ถึงวันที่        
 

งานที่ไดรับมอบหมายใหทําในสัปดาหนี้ 
วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
 

งานที่ไดปฏิบัติเสร็จสิ้นในสัปดาหนี้ 
วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
 

ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 

วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
 

วิธีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
วันที่               
 
ลงชื่อนิสิต        ลงชื่อผูควบคุมการฝกงาน      
             ตําแหนง     
             วันที ่     เดือน          พ.ศ.  



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฟอรมเอกสาร ค: บันทึกรายละเอียดผลงานที่ทํา (PORTFOLIO) 

ชื่อนิสิตผูฝกงาน             
สถานที่ฝกงาน             
สัปดาหที ่   วันที่   ถึงวันที่        
สวนแสดงผลงาน 
 - ชื่อโครงการ ชื่อเจาของโครงการ ประวัติความเปนมา และวัตถุประสงคของโครงการ 
 -  รายละเอียดตางๆ ของโครงการเพื่อประกอบการออกแบบ / วางผัง 
 -  แนวความคดิในการออกแบบ  แนวทางในการแกไขปญหา 
 -  ผลงานออกแบบ / วางผัง 
            (อาจเปนแผนภูมิ / ผังบริเวณ / ผังพื้น / รูปดาน / รปูตัด / แบบขยาย หรือ รูปทัศนียภาพ) 



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฟอรมเอกสาร ง: รายงานสรุปการฝกงาน  
ชื่อนิสิตผูฝกงาน             
สถานที่ฝกงาน             
 
1.  สรุปงานที่ปฏิบัติระหวางฝกงาน 

1.1              

           

1.2              

           

1.3              

           

1.4              

           

 

2.  ประโยชนที่ไดรับจากการฝกงาน 
2.1              

           

2.2              

           

2.3              

           

2.4              

           

3.  ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะจากการฝกงาน 
3.1              

3.2              

3.3              

              

 

 
        ลงชื่อนิสิตผูฝกงาน      
                

          วันที่     เดือน          พ.ศ.  



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฟอรมเอกสาร จ.: แบบประเมินผลการฝกงานโดยหนวยงาน  
นิสิต                                เลขประจําตัว      
ขาพเจา        ตําแหนง      
หนวยงาน              
สถานที่ตั้ง              
                
เปนผูควบคุมการฝกงานสถาปตยกรรมผังเมืองตามหลักสูตร ซึ่งนิสิตไดมารายงานตัวในหนวยงาน
ตั้งแตวันที ่  เดือน          จนถึงวันที่    เดือน   พ.ศ. 2552   
และไดรับการฝกงานรวมทั้งส้ินประมาณ                     ชั่วโมง 
จากการฝกงานของนิสิตพอจะประเมินผลการทํางานไดดังน้ี 
 

1. การประเมินผลดานการปฏิบัติตนในการทํางาน  
ลําดับที ่ รายละเอียดการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1 ผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย     

2 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย     

3 ความรูและทักษะสําหรับการปฏิบัติงาน     

4 ความรอบรูในเรื่องที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน     

5 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค     

6 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน     

7 ความรอบคอบในการตัดสินใจและการแกปญหา     

8 ความอุตสาหะพยายาม     

9 การใหรวมมือในการประสานงาน     

10 ความมีสมาธิในการทํางาน     

11 การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก     

12 การยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน     

13 การเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา     

14 การตรงตอเวลา     

15 การแตงกายอยางเหมาะสม     

16 มารยาทการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น     

17 ความซื่อสัตย     

18 ความมีมนุษยสัมพันธ     

19 การควบคุมอารมณ     

 



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.  การประเมินผลดานความสามารถในการปฏิบตัิงาน  
ลําดับที ่ รายละเอียดการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1 งานคนควา     

2 งานสํารวจภาคสนาม     

3 งานวางผัง     

4 งานออกแบบรายละเอียด     

5 งานเขียนแบบ     

6 งานควบคุม / ตรวจงานกอสราง     

7 งานประชุม     

8 งานประมาณราคา     

9 งานประสานงาน / ติดตอ     

10 อื่นๆ โปรดระบุ     

11      

หมายเหตุ: กรอกผลการประเมินเฉพาะประเภทงานที่นิสิตไดปฏิบัติ 
 
3.  ขอเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับผลงานของนิสิต 
                

                

                

                

 

4.  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสัมพันธกับการปฏิบัติวิชาชีพ 
                

                

                

                

 
5.  ขอเสนอแนะในดานการปรับปรงุหลักสตูรฝกงานสําหรับนิสิต 
                

                

                

                

 



การฝกงานวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง 
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6.  ทานเห็นวานิสิตผูน้ีสมควรผานหลักสูตรการฝกงานหรือไม (โปรดทําเครื่องหมาย ) 
   ผานระดับดี          ผานระดับปานกลาง          ผานระดับต่ํา          ไมผาน 

                                           
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี) 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………. 

(………………………………………………………) 

ตําแหนง……………………………………………… 

วันที่………..เดือน……………………พ.ศ………….. 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เมือ่ทานกรอกแบบประเมินผลการฝกงานของนิสิตเรียบรอยแลว  
ขอความกรุณาจัดสงเอกสารโดยตรงที่ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพนันท ตาปนานนท 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พญาไท กรุงเทพฯ 10330 
* หากมีขอสงสยัในการกรอกผลการประเมนิ กรุณาติดตอหมายเลขโทรศพท 02 – 2184441 
หรือโทรสาร 02 - 2184440 


