
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน

ประจาํปีการศกึษา 7897

โดย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช



1.การรายงานตวัเข้าฝึกงาน
นิสิตตอ้งยนืยนัการฝึกงานกบัทางคณะฯ ดว้ย Google form

• 1.1 นิสติต้องศกึษารายละเอียดต่าง ๆ เกี8ยวกับการ
ปฐมนิเทศฝึกงานทกุคนและทาํแบบทดสอบ online
ใช้บญัชี @ku.th

• หากนิสติไม่รู้ หรือจาํไม่ได้ ไปดไูด้ที8นี8

• https://accounts.ku.ac.th/

• นิสติต้องทาํแบบทดสอบให้ได้คะแนนเตม็ถงึจะดาวน์
โหลดหนังสือส่งรายชื8อนิสติเข้าฝึกงานและการประเมนิผล
ออนไลน์ได้

https://accounts.ku.ac.th/




1.การรายงานตวัเข้าฝึกงาน

• 1.2 หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว นิสติทกุคนต้องดาวน์
โหลดเอกสาร ดงันี V 

* หนังสือส่งรายชื8อนิสติเข้าฝึกงานซึ8งได้ระบุวธีิการ
ประเมนิผลการฝึกงานไว้ในเอกสาร โดย Login เข้าเวบ็ไซต์
การฝึกงาน จาก Account ของนิสิต และคลิZกปุ่มดาวน์โหลด
หนังสือส่งรายชื8อนิสติ

* ใบลงเวลาการฝึกงาน ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์การ
ฝึกงานหวัข้อ ประกาศข่าว



1.การรายงานตวัเข้าฝึกงาน
• 1.3 นําหนังสือส่งรายชื8อเข้าฝึกงานพร้อมสาํเนาบตัร

นิสติไปยื8นยังหน่วยงานที8เข้าฝึกงาน

• 1.4 นิสติต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถงึวธีิการ

ประเมนิผลฝึกงาน online ซึ8งได้ระบุวธีิการไว้ใน

เอกสารใบส่งรายชื8อนิสติเข้าฝึกงาน



2.ระยะเวลาการฝึกงาน
• นิสิตฝึกงานมีหน้าที/ต้องตรวจสอบเวลาการทาํงานให้ครบตาม

ข้อกาํหนด คือ
• 2.1 ฝึกงานตามวันที/คณะฯ กาํหนด วันที/ 20 เมษายน -12 มถุินายน 2563 

ยกเว้นบางหน่วยงานที/เปลี/ยนแปลงวันฝึกงานและได้มีข้อตกลงกับทางคณะฯ 
ไว้แล้ว

• 2.2 ฝึกงานไม่ตํ/ากว่า 30 วัน และ เวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั/วโมง
– ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง (ต:องฝ=กงานไม?น:อยกว?า 35 วันทำการ)

– เอกชน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (ต:องฝ=กงานไม?น:อยกว?า 30 วันทำการ)

• 2.3 จาํนวนวัน และ/หรือ ชั/วโมงฝึกงานไม่ครบ ให้ขอหน่วยงานฝึกงาน
เพิ/มเตมิ



2.ระยะเวลาการฝึกงาน
• 2.4 เวลาทาํงานไม่นับเวลาช่วงพกักลางวัน

• 2.5 การฝึกงานวันเสาร์หรืออาทติย์  และการทาํ 
Overtime จะนับเป็นชั8วโมงการฝึกงานเพิ8มเตมิให้ 

• 2.6 ห้ามนิสติเปลี8ยนแปลงวันฝึกงาน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากทางคณะฯ หากมีการเปลี8ยนแปลงใด ๆ 
ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับ
อนุญาตจากคณะฯ เท่านั fน



3. การลาต่าง ๆ
• 3.1 นิสติสามารถลากจิ-ลาป่วยได้ โดยต้องได้รับ

อนุญาตจากหน่วยงาน และเป็นไปตามระเบยีบของ

หน่วยงาน

• 3.2 ห้ามขาดงาน หรือ หยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานโดยเดด็ขาด  มฉิะนั fนจะถือว่า

ไม่ผ่านการฝึกงานทนัที



4. แบบประเมนิผลการฝึกงาน

• สามารถทาํการประเมนิได้ 2 วธีิ

• 4.1 แบบออนไลน์ แจ้งผู้ควบคุมการ

ฝึกงาน ทาํการประเมนิหลังเสร็จสิ Gน

การฝึกงานโดยสแกน QR Code จาก

หนังสือส่งรายชืTอนิสติเข้าฝึกงาน



4. แบบประเมนิผลการฝึกงาน

• 4.2 แบบกระดาษ กรณีผู้ควบคุมการฝึกงานไม่

ประสงค์ประเมนิผลออนไลน์ ให้พมิพ์แบบประเมนิ

จากลงิก์ในหนังสือ               

• **ประเมนิผลและใส่ซองปิดผนึกเซน็ชื8อกาํกับหรือ

ประทบัตราหน่วยงานที8ด้านหลังซอง 

• **ให้นิสตินํามาส่งที8หน่วยกจิการนิสติคณะฯ



• 4.3 ฝึกงานหลายแห่ง/หวัหน้างานหลายคน ให้

ตกลงกับทางหน่วยงานว่าใครจะเป็นผู้

ประเมนิผล

• 4.4 การแก้ไขใดๆ ในการประเมนิผลแบบ

กระดาษต้องมีการเซน็ชืKอกาํกับทกุทีK โดยผู้

ประเมนิผลหรือเจ้าหน้าทีKของหน่วยงาน

4. แบบประเมนิผลการฝึกงาน



4. แบบประเมนิผลการฝึกงาน
• 4.5 ห้ามนิสติฝึกงานทาํแบบประเมนิผลการฝึกงาน

ด้วยตนเอง  หากคณะตรวจพบการกระทาํดงักล่าว 

มีบทลงโทษ ดงันี f

XX พกัการเรียนอย่างน้อย k ภาคการศกึษา

XX สอบตกในรายวชิาฝึกงาน  และต้อง    

ฝึกงานในปีการศกึษาถัดไป



5. ใบลงเวลาการฝึกงาน
• 5.1 นิสิตใช้ใบลงเวลาการฝึกงานที7ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซด์

ฝึกงานของคณะฯ

• 5.2 กรณีสถานประกอบการมีใบลงเวลาของหน่วยงาน สามารถ

ใช้ใบลงเวลาของหน่วยงานแทนได้ และต้องมีลายเซน็กาํกับ

โดยผู้ควบคุมการฝึกงานทุกแผ่น 

• 5.3 กรณีสถานประกอบการใช้การตอกบตัร สแกนบตัร สแกน

ใบหน้า หรือสแกนลายนิ Uวมือ สามารถใช้แทนใบลงเวลาของ

คณะฯ ได้ และต้องมีลายเซน็ผู้ควบคุมการฝึกงานกาํกับทุกแผ่น



ใบลงเวลาการฝึกงาน
ลงเวลามาทาํงาน - เซ็นชื.อ

ลงเวลากลบั - เซ็นชื.อ

หมายเหตุ - สาํหรับ ลาป่วย ลากิจ

ผูค้วบคุมงานลงชื.อกาํกบัทุกแผน่



6. วธีิการนําส่งแบบประเมนิผลแบบ

กระดาษและใบลงเวลาฝึกงาน

• 6.1 นิสติต้องนําส่งที8หน่วยกจิการนิสติคณะฯ อาคาร 
3 ชั fน 1 (ช่องที8 6) คณะวศิวกรรมศาสตร์ ในวันและ
เวลาราชการ ด้วยตนเองพร้อมแสดงบตัรนิสติ

• 6.2 เอกสารต้องอยู่ในซองที8ปิดผนึกซอง โดยต้อง
ประทบัตราหน่วยงาน และ/หรือ ลงนามกาํกับโดยผู้
ประเมนิตรงที8ปิดซอง



6. วธีิการนําส่งแบบประเมนิผลแบบ

กระดาษและใบลงเวลาฝึกงาน

•6.3 เอกสารต้องถกูส่งมาถงึคณะฯ 

ภายใน เวลา 16.30 น. 

ของวันทีK 24 กรกฎาคม 2563



7. การลงทะเบยีนวชิาฝึกงาน

• 7.1 นิสิตชั QนปีทีK 3 (รหสั 60) ทีKเข้าฝึกงานภาค

ฤดรู้อน พ.ศ.VWXY แล้วทกุคน ต้องลงทะเบยีน

วชิา ฝึกงาน  Z[2xx399  (1 หน่วยกติ) ในภาค

ต้น ปีการศกึษา 2563 หากไม่ลงทะเบยีนวชิา

ฝึกงานตามทีKคณะฯ กาํหนดจะต้องฝึกงานใหม่

ในปีการศกึษาถดัไป



7. การลงทะเบยีนวชิาฝึกงาน
• 7.2 นิสิตชั )นปีอื.นๆ นิสิตที.มีปัญหาเรื.องการลงทะเบยีน 

ให้ตดิต่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานของภาควชิา
โดยเร็วที.สุด

• 7.3 ห้ามลงทะเบยีนเรียนวชิาอื.น ๆ ในภาคฤดรู้อน
หากตรวจพบ จะถูกปรับตกวชิาการฝึกงาน และวชิาที.
ลงทะเบยีนเรียนเป็นโมฆะ 

(ยกเว้นนิสิตที.เหลือวชิาการฝึกงานและขอจบ
การศกึษาในภาคฤดรู้อน พ.ศ.2563 เท่านั )น)



8. เกณฑ์การประเมนิผลการฝึกงาน
• แบ่งเป็น 3 ส่วน

• 8.1 คะแนนแบบประเมินผลจากหน่วยงาน 50 คะแนน

• 8.2 คะแนนจากบนัทกึเวลาการทาํงานของนิสติ 10 

คะแนน 

• นิสิตที.ปฏบิตังิานครบตามกาํหนด และไม่ลากจิหรือลา

ป่วยเกนิจาํนวนวันที.หน่วยงานกาํหนด จะได้รับ 10

คะแนนเตม็



8. เกณฑ์การประเมนิผลการฝึกงาน
• -......นิสิตที'ฝึกงานไม่ครบตามกาํหนด หรือ ลากจิ ลาป่วย 

เกนิจาํนวนวันที'หน่วยงานกาํหนด หรือขาดงาน หยุดงาน 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน จะสอบตกวชิาการ
ฝึกงาน (F) และต้องทาํการฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถดัไป

• 8.3 คะแนนจากรายงาน การนําเสนอการฝึกงานตามที'
ภาควชิาต้นสังกัดของนิสิตกาํหนด  40 คะแนน 

....... รวมคะแนนเตม็ 100  คะแนน ...............

ซึ'งจะนําไปทาํการตดัเป็นเกรดต่อไป



9. การปฏบิตัตินเมื1อเกดิอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย 

ตามระเบยีบกองทนุสวัสดภิาพนิสิต มก.

• เมื8อนิสติได้พบแพทย์ เพื8อทาํการรักษาตวั และเมื8อ

ฝึกงานเสร็จแล้ว  ให้นําเอกสารดงัต่อไปนี f  สาํเนา

บตัรนิสติ /สาํเนาใบ KU 2 เทอมล่าสุด/

ใบเสร็จรับเงนิ/ใบรับรองแพทย์ 

(กรณีที8เป็นสาํเนาต้องมีการเซน็รับรองสาํเนาถูกต้อง) 



9. การปฏบิตัตินเมืKอเกดิอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย 

ตามระเบยีบกองทนุสวัสดภิาพนิสิต มก

• ส่งที8งานกองทนุสวัสดภิาพนิสติ กองกจิการนิสติ

มก. ชั fน 1 อาคาร ระพ ีสาคริก

โทร. 0 2942 8200 ต่อ 8526 ดรูายละเอียดเพิ8มเตมิ 

:   http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html



9. การปฏบิตัตินเมื1อเกดิอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย ตาม

ระเบยีบกองทนุสวัสดภิาพนิสติ มก

• กรณีมีค่าใช้จ่ายเกนิวงเงนิทีKกองทนุสวัสดภิาพ

นิสิต กองกจิการนิสิต มก.กาํหนด ขอให้ตดิต่อ

หน่วยกจิการนิสิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

อาคาร 3 ชั Qน 1 ช่องทีK 6 

โทร. 0 2797 0969, 0 2797 0962



ช่องทางการตดิต่อเรืKองการฝึกงาน
• ในกรณีมีปัญหาใดๆ ให้ตดิต่อ อาจารย์ผู้ดแูลการ

ฝึกงานของภาควชิา 

• หรือตดิต่อหน่วยกจิการนิสติของคณะฯ

• โทร. 0 2797 0969 หรือ 0 2797 0921 

• หรือโทร/Fax 0 2579 5897 

• facebook messenger ทาง FB Internship Eng Ku 


