
1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการฝกงาน

พ.ศ.2560

1คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ลงทะเบียนฝกงานในเว็บไซตโดยเลือก

2

กลุม 1.1 กลุม 1.2 กลุม 2



การสมัครเขาฝกงาน ภายใน 31 ตุลาคม 2559
•  หนวยกติไมต่ํากวา 60 หนวยกิต นบัถึง ภาคฤดูรอน ป 2 (ไมนบั F, I และ W) 
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สมัครที่ Website : http://wt.eng.ku.ac.th   



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน wt.eng.ku.ac.th
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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กดเพือบันทกึข้อมูล



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน : ยืนยัน E-MAIL
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน

15เสร็จสิ้นการลงทะเบียน



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกงาน : เปลี่ยนกลุม
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17

กรอกขอมลูสวนตัว ยืนยัน E-mail

เลือกกลุม 1

กลุ่ม 1.1
กลุ่ม 1.2

เลือกกลุม 2

ขั้นตอนการสมัครฝกงานและเลือกกลุม

ภายใน 31 ตุลาคม 2559



ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1
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กลุม 1.1 ข้ันตอนสําหรบันิสติที่จัดหาหนวยงานเอง 

19

กรอกขอมูลใหครบถวนในระบบเว็บไซตฝกงาน 
และส่ังพิมพใบขอความอนุเคราะหรับนสิิตฝกงาน

2
นสิิตจะตองนําหนงัสอืไปยืน่ใหกับหนวยงาน

 - นิสิตตองแจงระยะเวลาการฝกงานใหกับหนวยงานทราบ ตามกําหนด
ของคณะฯ คอื 

   1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560

 - การเปลี่ยนแปลงวัน ระยะเวลาการฝกงานตองไดรับความเหน็ชอบจาก
ทางคณะฯ เทานั้น

 - ลากิจ-ลาปวย ไดไมเกิน 5 วนัทําการ

* ไมสามารถเรียนภาคฤดูรอนพรอมกับการฝกงานได

3
ติดตอประสานงานหนวยงาน
ที่ตองการเขาฝกงาน

1



กลุม 1.1 ข้ันตอนสําหรบันิสติที่จัดหาหนวยงานเอง (ตอ)
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นําหนังสือตอบรบัหรือตอบปฏเิสธจากหนวยงานมาย่ืนทีภ่าควิชา 
• หากหนวยงานตอบปฏิเสธ  ตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรมายื่นที่

ภาควิชา จงึจะออกหนังสือขอความอนุเคราะหฉบับตอไปสําหรับหนวยงาน
อ่ืนให และนิสิตตองเริ่มทําตามข้ันตอนที่ 1 ใหมอีกคร้ัง

• หากหนวยงานตอบรับ นิสิตตองเขาฝกงานท่ีหนวยน้ัน หามยกเลิกโดย
เด็ดขาด

4

นิสิตสามารถขอเปลี่ยนไปอยูกลุมท่ี 2 (มคีวามประสงคให
คณะฯ จัดหาหนวยงานให) เมื่อถูกหนวยงานที่  ติดตอไป
ปฏิเสธมาเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน

5 หากนิสิตไมสามารถหาสถานท่ีฝกงานเองได
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 นิสิตจะตองเขา
ฝกงานป พ.ศ. 2561
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ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.1 กรอกรายละเอยีดหนวยงาน

21



ขั้นตอนสําหรบั : กลุม 1.1
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เพิ่มชื่อเพ่ือนที่จะไปฝกงานที่หนวยงานเดียวกัน ทําไดเฉพาะนิสิตภายในภาควชิาเดียวกันเทานั้น



ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.1
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ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.1

24



ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.1
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ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.1

26



ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.1
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กลุม 1.1

1) หาสถานที่
ฝกงาน

2) กรอกขอมูล
ในเว็ปเพื่อขอ

จดหมายขอความ
อนุเคราะห

3) อาจารย*
กดอนุมัติ

4) นิสิตพิมพ
จดหมายขอความ
อนุเคราะหเพื่อไป
ยื่นใหกับหนวยงาน

5.1) หนวยงาน
ตอบรับ

6.1) สงหลักฐานการ
ตอบรับใหอาจารย*

เพื่อลงบันทึกในระบบ 
และเตรียมตัวไป

ฝกงาน

5.2) หนวยงาน
ปฏเิสธ

6.2) สงหลักฐานการถูก
ปฏเิสธใหอาจารย*เพื่อ
ลงบันทึกในระบบ เพื่อ
ขอเปลี่ยนกลุมฝกงาน 
หรือเริ่มข้ันตอนที่ 1 

ใหม
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* อาจารยผูดูแลการฝกงานและสหกิจของภาควิชา



กลุม 1.2 ข้ันตอนสถานประกอบการที่มีการคดัเลือกนิสิตเอง 
หรือสมัครผานเว็บไซต เชน กฟภ., กฟผ., บมจ.ปตท., AIS, DTAC…

• ตรวจสอบรายชื่อบริษัทในเวบ็ไซตฝกงาน

• แจงขอมูลกับคณะเมื่อสมคัรฝกงาน เพ่ือจะดาวนโหลดหนงัสอืขอความอนเุคราะหสําหรับสถานประกอบการที่มีช่ือ
รายการอยูในระบบแลว

• ถาหนวยงานที่ประกาศรับสมคัรฝกงานไมมีอยูในฐานขอมูล ใหแจงอาจารยผูดูแลประจําภาควิชา เพื่อขอเพ่ิม
รายช่ือเขาไปในฐานขอมูล

• นิสติสามารถสมัครได ครั้งละ 1 สถานประกอบการเทาน้ัน• หากหนวยงานตอบปฏิเสธ  ตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรมายื่นที่ภาควิชา จึงจะออกหนังสอืขอความ
อนุเคราะหฉบับตอไปสําหรับหนวยงานอ่ืนให และนิสิตตองเริ่มทําตามขั้นตอนที ่1 ใหมอีกครั้ง• หากหนวยงานตอบรับ นสิิตตองเขาฝกงานที่หนวยงานนั้น หามยกเลิก

• นําหลักฐานการตอบรับจากสถานประกอบการสงทีภ่าควิชาตนสงักัด เพ่ือดําเนินการออกหนงัสือสงตัวเขาฝกงาน

• หากนิสิตไปทําการสมัครฝกงานกับสถานประกอบการใดๆ โดยไมแจงใหคณะฯ ทราบกอน จะถือเปนโมฆะ และไม
อนุญาตใหเขาฝกงานในสถานประกอบการน้ัน 
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ขั้นตอนสําหรับ : กลุม 1.2 

30



กลุม 1.2

1) หาสถานที่ฝกงาน

2) กรอกขอมูลในเว็ป  
(เพื่อขอจดหมายขอความ
อนุเคราะหแลวแตความ
ตองการของหนวยงาน)

3.1) หนวยงานตอบรับ
4.1) นิสิตบันทึกผลตอบรบัในระบบ
และนําเอกสารยืนยันกับอาจารย*
เพื่ออนุมัติ และเตรียมตัวไปฝกงาน

3.2) หนวยงานปฏิเสธ

4.2) นิสิตบันทึกผลการถูกปฏิเสธ
ในระบบและนําเอกสารยืนยันกับ

อาจารย*เพ่ือขอเปล่ียนกลุมฝกงาน 

หรือเร่ิมขั้นตอนที่ 1 ใหม
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* อาจารยผูดูแลการฝกงานและสหกิจของภาควิชา



กลุม 2 ข้ันตอนสาํหรับนิสิตใหคณะฯ เปนผูจัดหาหนวยงานให

32

นิสิตติดตามรายละเอียด ขั้นตอนจากประกาศของภาควิชา และทางเว็บไซตฝกงาน นิสิตจะตองเขาไปดูรายละเอียดของ
หนวยงาน และเลือกหนวยงานท่ีตองการเขาฝกงานจากเว็บไซตฝกงาน ตามกาํหนดระยะเวลาท่ีประกาศ 

(ตองดูประกาศจากภาควิชา และเวบ็ไซตฝกงาน ซ่ึงนิสิตตองเลือกภายใน ระยะเวลาท่ีกําหนดในแตละรอบ) ประมาณ
กลางเดือนธันวาคม 2558 จะเปดใหเลือกรอบแรก

1

นิสิตตองติดตามผลการอนุมัติจากกรรมการฝกงานของ
ภาควิชา หากไมไดรับการอนุมัติใหเขาฝกงาน ใหนิสิต
เลือกหนวยงานใหม จนกวาจะไดรับการอนุมัติเขาฝกงาน

2 นิสิตกลุมที่ 2 ไมสามารถขอยายไปอยูกลุมที่ 1.1 
หรือ 1.2 ได

3



กลุม 2

1) คณะฯประกาศ
หนวยงานที่จะรับ

นิสิตเขาฝกงาน

2) นสิิตดู
รายละเอียด
หนวยงาน 

(ประมาณ 5 วนั)

3) คณะฯ เปดระบบเพื่อให
นิสิตเขาเลือกหนวยงาน

4.1) นิสิต
เลือก

หนวยงาน

5.1) อาจารย* 
อนุมัติ

นิสิตเตรียมตัวไปฝกงาน

5.2) อาจารย*
ไมอนุมัติ

6.1) ) นิสติรอเลือกรอบต่อไป แต้ถ้าไมมี่ คณะฯ จะช่วยหาหน่วยงานให้
4.2) นิสิตไมเลอืก

หนวยงาน
5.3) นิสิตรอเลือกรอบตอ่ไป แต้ถ้าไมมี่รอบต่อไป  จะต้องไปฝึกงานปี 2561
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* อาจารยผูดูแลการฝกงานและสหกิจของภาควิชา
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นิสิตรหัส 56,57 ทุกคน ตองลงทะเบียน 

รายวิชาฝกงาน 012xx399 (1 หนวยกิต) 

เพื่อที่จะจบการศึกษา

นิสิตรหัส 56,57 ทุกคน ตองลงทะเบียน 

รายวิชาฝกงาน 012xx399 (1 หนวยกิต) 

เพื่อที่จะจบการศึกษา



การลงทะเบียนวิชาฝกงาน 012xx399 สําหรับนิสิตรหัส 57

35
นิสิตรหัส 57 ที่เขาฝกงานในป 2560 ทุกคน 
ตองลงทะเบียนวิชาฝกงาน 012xx399 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560

1 ผลการฝกงานในป 2560 ใชสําหรับการลงทะเบียนวิชา
ฝกงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เทานั้น และ
ไมสามารถเก็บผลการฝกงานในป 2560 นี้ ไปใชในการ
ลงทะเบียนวิชาฝกงานในภาคการศึกษาอื่นๆ ได

2

นิสิตรหัส 57 ที่ฝกงานในป 2560 แลว ไม
ลงทะเบียนวิชาฝกงาน ตามขอ 1 จะไดเกรด F 
เมื่อทําการลงทะเบยีนวิชาฝกงานในครั้งแรก

3 นิสิตที่มีปญหา เชน ไมสามารถฝกงานได มีปญหา
เร่ืองแผนการเรียน ใหติดตอ อาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยผูดูแลการฝกงานประจําภาควิชา เพ่ือขอ
คําปรึกษา

4
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การลงทะเบียนวิชาฝกงานสําหรับนิสิต 56 ที่ยังไมไดฝกงานหรือตก
ฝกงานคร้ังท่ีผานมา

• ลงทะเบียนวิชาฝกงาน พรอมการฝกงาน 

• หามลงทะเบียนวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาฝกงาน 

36



เกณฑการใหคะแนน
1. สําหรับนิสิตรหัส 55 และตํ่ากวา (55, 54, …) ใชเกณฑเดิม คือ ผาน หรือไมผาน โดยใชคะแนนจากการประเมินผล 

จํานวนวันและเวลาฝกงาน และรายงานฝกงาน

2. สําหรับนิสิตรหัส 56, 57  

37

 คะแนนประเมิน

จากหนวยงาน

90 คะแนน

คะแนนจาก

จํานวนวันฝกงาน

10 คะแนน

คะแนน

รายงาน

คะแนนรวม 100 คะแนน 50 คะแนน

รอยละ 50 50

รอยละ 100

A = > 80 % 

B+ = 75-79 %

B = 70-74 %

C+ = 65-69 %

C = 60-64 %

D+ = 55-59 % 

D = 50-54 %

F = < 50 %

และ F เมื่อ เขาทํางานสายเกิน 5 คร้ัง 

หรอื ลากิจลาปวยเกิน 5 วัน 

หรอื ขาดงาน***   



ทุนสนับสนุนฝกงาน/สหกิจ ณ. ตางประเทศ

• GPA ไมตํ่ากวา 2.75

• เปนนิสติผูมีความรูดานภาษา อยางใดอยางหนึ่ง โดยมเีอกสารหลักฐานรับรอง ในวันที่   ย่ืนใบสมัคร ดังน้ี
• มีคะแนน TOEIC ไมนอยกวา 600 หรือคะแนน TOEFL (iBT score) คะแนนไมนอยกวา 61 หรอื TOEFL (paper score) 

ที่มีคะแนนเทียบเทา  หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 คะแนน 

• ตองผานการลงทะเบยีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลกัสตูร  ไมต่ํากวา 9  หนวยกิต และเกรดเฉล่ียภาษาอังกฤษเฉล่ียทุก
รายวชิาไมต่ํากวา B

• มีผลสอบความรูภาษาในประเทศที่นิสิตจะไปฝกงานหรือโครงการสหกิจศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยแนบเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

• เปนผูที่ไมเคยถกูลงโทษทางวนิัยนิสิตถึงข้ันภาคทณัฑ

38



สรุป

• 5 ก.ย. – 31 ต.ค. 59  ลงทะเบียนฝกงานในเว็ป

• 10 ก.พ. 60 วันสุดทายของการเปลี่ยนกลุม 1 เปน กลุม 2 (เฉพาะผูปฏิเสธจากหนวยงาน) 

• ภายใน 28 เม.ย 60 หาสถานที่ฝกงานเอง

• 1 มิ.ย. – 28 ก.ค. 60 : ระยะเวลาฝกงาน 
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40

4

1 มิ.ย.–28 ก.ค.

2560

ฝกงาน  

5 ก.ย.- 31ต.ค. 

2559

1 6

ตามประกาศจาก

คณะฯ และ ภาควิชา

สงใบประเมินผล ใบ

ลงเวลา และรายงาน

เปดเทอม 1 ป

การศึกษา 2560

ลงทะเบยีน

วิชาฝกงาน

3

ตามประกาศ

จากคณะฯ

กลุม 2 เลือกสถานท่ี

ฝกงานจากเว็ปฝกงาน 

2

ภายใน 28 เม.ย. 

2560

กลุม 1.1 หรือ 1.2  หา

สถานท่ีฝกงาน 

5

ลงทะเบยีนฝกงานใน

เว็ป และเลือกกลุม

10 ก.พ. 

2560

วันสุดทายของการเปลี่ยน

กลุม 1 เปน กลุม 2

Timeline การฝกงาน ป 2560



อาจารยผูดูแลการฝกงานและสหกิจของภาควิชาคอมพิวเตอร์ อ.ดร.ภารุจ  รัตนวรพนัธุ์เคมี อ.ดร.ศภุพชัรี  รอดเดชาไฟฟ้า. ผศ.ดร.พนูลาภ  ลามศรีจนัทร์สิงแวดล้อม รศ.ดร.พงศ์ศกัดิ  หนพูนัธ์เครืองกล อ.ดร.อรรถพร  วิเศษสินธุ์โยธา อ.ดร.สสุิทธิ  ฉายประกายแก้วอตุสาหการ อ.ดร.สวุิชภรณ์  วชิกลู
วัสดุ อ.ดร.ยรุนนัท์ หาญลํายวงการบินและอวกาศ อ.วิศว์  ศรีพวาทกลุทรัพยากรนํา อ.สมฤทยั  ทะสดวก 41



Facebook : Internship, ENG, KU
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Website ของคณะฯ www.eng.ku.ac.th
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