
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
ประจ าปีการศกึษา 2564

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
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1.การรายงานตัวเข้าฝึกงาน

1.1 นิสิตต้องศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกับการ
ปฐมนิเทศฝึกงานทุกคนและท าแบบทดสอบ online
ใช้บัญชี @ku.th (นิสิตทีท่ าไปแล้วขอใหท้ าใหม่)

เร่ิมท าแบบสอบถามได้ตัง้แต่ วันพุธที ่23 มนีาคม
18.00น.

นิสิตต้องท ำแบบทดสอบถูกทุกข้อถึงเพ่ือจะดำวน์โหลด
เอกสำร
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1.การรายงานตัวเข้าฝึกงาน

1.2 หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว นิสิตทุกคนต้อง
ดาวนโ์หลดเอกสาร ดังนี ้
* ส าเนาหนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานโดย 

Login เข้าเว็บไซตก์ารฝึกงาน จาก Account ของนิสิต
และคลิ๊กปุ่มดาวนโ์หลดหนังสือส่งรายชื่อนิสิต

* ใบลงเวลาการฝึกงาน ดาวนโ์หลดจากเว็บไซต์
การฝึกงานหวัข้อ ประกาศข่าว
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1.กำรรำยงำนตัวเข้ำฝึกงำน
ซองแบบประเมินผลการฝึกงาน

ห้ามเปิด
ซองโดย
เดด็ขาด

รับทีภ่าควชิา
มี QR code เพือ่ประเมินผล
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1.การรายงานตัวเข้าฝึกงาน
 1.3 เอกสารทีต่้องเตรียมไปรายงานตัวกับทีฝึ่กงานในวันแรก

1) ส าเนาหนังสอืส่งรายชือ่ (Download)
2) ใบลงเวลาการฝึกงาน (Download)

3) ซองแบบประเมนิผลการฝึกงาน (รับจากภาควชิา)
4) เอกสารอืน่ๆ แล้วแต่หน่วยงานต้องการ

ไปยืน่ให้ผู้ควบคุมงาน และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถงึวธีิการประเมนิผล
ฝึกงาน online ซึง่ได้ระบุวธีิการไว้ในเอกสารใบส่งรายชือ่นิสติเข้าฝึกงาน
หมายเหตุ  กรณีบริษัทให้ WFH ไม่ได้เข้าบริษัทเลยให้นิสิตแจ้งอีเมลของ
หัวหน้างานมาที่ sa.eng@ku.th เพือ่ส่งหนังสอืส่งรายชือ่และประเมนิผล
ออนไลนต์่อไป
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2.ระยะเวลำกำรฝึกงำน

 นิสิตฝึกงานมีหน้าทีต่อ้งตรวจสอบเวลาการท างานให้
ครบตามข้อก าหนด คือ

2.1 ฝึกงานตามวันทีค่ณะฯ ก าหนด วันที ่18 เมษายนถงึ
17 มิถุนายน 2565 ยกเว้นบางหน่วยงานทีเ่ปลีย่นแปลง
วันฝึกงานและได้มีข้อตกลงกับทางคณะฯ ไว้แล้ว

2.2 ฝึกงานไม่ต า่กว่า 30 วัน และ เวลาไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง  

2.3 จ านวนวัน และ/หรือ ช่ัวโมงฝึกงานไม่ครบ ใหข้อ
หน่วยงานฝึกงานเพิม่เตมิ

7



2.ระยะเวลาการฝึกงาน

2.4 เวลาท างานไม่นับเวลาช่วงพักกลางวัน

2.5 หา้มนิสิตเปลี่ยนแปลงวันฝึกงาน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากทางคณะฯ หากมกีารเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณอั์กษรและได้รับ
อนุญาตจากคณะฯ เทา่น้ัน

ไม่นับช่ัวโมงการฝึกงานวันเสารห์รืออาทติย ์และ
การท า Overtime***
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2.ระยะเวลาการฝึกงาน

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ท างานวนัละ 7 ชัว่โมง (ตอ้ง
ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 35 วนัท าการ) 

บริษทัเอกชน/รัฐวสิาหกิจ ท างานวนัละ 8 ชัว่โมง
ข้ึนไป (ตอ้งฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ)

จ านวนชัว่โมงต่อวนัมากกวา่ไม่ไดห้มายความวา่จะ
สามารถฝึกงานโดยมีจ านวนวนันอ้ยกวา่ได้
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3. การลาต่าง ๆ

3.1 นิสิตสามารถลากิจ-ลาป่วยได้ไม่เกิน 5 วัน
ท าการ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
และเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน

3.2 หา้มสายเกิน 5 คร้ัง
3.3 หา้มขาดงาน หรือ หยุดงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานโดยเดด็ขาด  มฉิะน้ัน
จะถอืว่าไมผ่่านการฝึกงานทนัที
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4. แบบประเมินผลการฝึกงาน

 สามารถท าการประเมินได้ 2 วิธี

4.1 แบบออนไลน์ แจ้งผู้ควบคุมการ
ฝึกงาน ท าการประเมนิหลังเสร็จสิน้
การฝึกงานโดยสแกน QR Code จาก
หนังสือส่งรายช่ือนิสิตเข้าฝึกงาน
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4. แบบประเมนิผลการฝึกงาน

4.2 แบบกระดาษ กรณีผู้ควบคุมการฝึกงาน
ไม่ประสงคป์ระเมินผลออนไลน ์ให้พมิพแ์บบ
ประเมินจากลิงกใ์นหนังสอื      

 ประเมินผลและใส่ซองปิดผนึกเซน็ชือ่ก ากับ
หรือประทบัตราหน่วยงานทีด่้านปิดซอง

 ใหนิ้สิตน ามาส่งทีห่น่วยกจิการนิสิตคณะฯ
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4. แบบประเมินผลการฝึกงาน

4.3 ฝึกงานหลายแหง่/หวัหน้างานหลายคน
ใหต้กลงกับทางหน่วยงานว่าใครจะเป็นผู้
ประเมินผล

4.4 การแก้ไขใดๆ ในการประเมินผลแบบ
กระดาษตอ้งมกีารเซน็ชือ่ก ากับทุกที ่โดยผู้
ประเมินผลหรือเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน
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4. แบบประเมินผลการฝึกงาน

4.5 หา้มนิสิตฝึกงานท าแบบประเมินผลการ
ฝึกงานด้วยตนเอง  หากคณะตรวจพบการ
กระท าดังกล่าว มบีทลงโทษ ดงันี้

XX พักการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
XX สอบตกในรายวิชาฝึกงาน  และต้อง    

ฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป
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แบบประเมินผล

แบบประเมินประกอบด้วย

- หน้าที่ 1 คะแนนด้านต่างๆ  
และบันทกึเวลำกำรท ำงำน   
- หน้าที่ 2 ความคดิเห็นต่อ
การท างานของนิสิต
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5. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรฝึกงำน 16

นิสิตรหัส 56, 57, 58… เป็นต้นไป
• คะแนนจากแบบประเมินผลการฝึกงาน จ านวน 18 หัวข้อ รวม 90 คะแนน และคะแนนในส่วน
ของบันทึกเวลาการท างานของนิสิต 10 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50
• คะแนนจากรายงานการฝึกงาน 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50
• การบันทึกเวลาการท างานของนิสิต ให้คะแนนรวม 10 คะแนน โดยดูจากวันที่นิสิตเริ่มและ
สิ้นสุดการฝึกงาน รวมวันมาท างาน การมาสาย การลากิจ ลาป่วยของนิสิต
• หากนิสิตลากจิ ลาป่วย รวมกันเกิน 5 คร้ัง หรือขาดงานให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และนิสิตจะไม่
ผ่านการฝึกงานทันที (F)

แบบประเมินผลการ
ฝึกงาน 

บันทึกเวลาการท างาน รายงานการฝึกงาน

90 คะแนน 10 คะแนน 50 คะแนน

100 คะแนน

50% 50%

100%

ระดับ
คะแนน ร้อยละ

A 80 ขึน้ไป

B+ 75-79

B 70-74 

C+ 65-69 

C 60-64 

D+ 55-59

D 50-54

F ต ่ำกว่ำ 50
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วธีิการให้คะแนน

รายงานการฝึกงาน (โดยภาควิชา)

คะแนนตามจริง ≤ 50%

ผลการประเมินจากหน่วยงาน

คะแนน ≥ 50 คะแนน < 50

จ านวนวัน ช่ัวโมงวันฝึกงาน

ลำป่วย+ลำกิจ ≤ 5 วนั

และสำย ≤ 5 ครัง้

และไมเ่คยขำดงำน

ฝึกงำนไมเ่ป็นไปตำม
ก ำหนด

หรือ จ ำนวนวนัฝึกงำน
ไมค่รบ

หรือ จ ำนวนชั่วโมง
ฝึกงำนไมค่รบ

หรือ ลำป่วย+ลำกิจ 

> 5 วนั

หรือ สำย > 5 ครัง้

หรือขำดงำนรวมกนั คิดเป็น 50%

F วิชำ
ฝึกงำน 

2xx399
และตอ้ง
ฝึกงำนใหม่

คะแนนตามจริง
ได ้10 คะแนนเตม็

F วิชำฝึกงำน
2xx399
และตอ้ง
ฝึกงำนใหม่รวมกนัเป็น 100%



6. ใบลงเวลาการฝึกงาน

6.1 นิสิตใช้ใบลงเวลาการฝึกงานทีด่าวนโ์หลดจากเว็บไซด์
ฝึกงานของคณะฯ

6.2 กรณีสถานประกอบการมีใบลงเวลาของหน่วยงาน 
สามารถใช้ใบลงเวลาของหน่วยงานแทนได้ และต้องมี
ลายเซน็ก ากับโดยผู้ควบคุมการฝึกงานทุกแผ่น 

6.3 กรณีสถานประกอบการใช้การตอกบัตร สแกนบัตร 
สแกนใบหน้า หรือสแกนลายนิว้มือ สามารถใช้แทนใบลง
เวลาของคณะฯ ได้ และต้องมีลายเซน็ผู้ควบคุมการฝึกงาน
ก ากับทุกแผ่น
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- ลงเวลำมำท ำงำน เซ็นช่ือ
- ลงเวลำกลบั เซ็นช่ือ

หมำยเหตุ ส ำหรับกำร
ลำป่วย   ลำกจิ ผู้ควบคุมงำน 
ต้องลงช่ือก ำกบัทุกแผ่น

6. ใบลงเวลาการฝึกงาน 19



7. วิธีการน าส่งแบบประเมินผลแบบ
กระดาษและใบลงเวลาฝึกงาน

7.1 นิสิต รหสั 61, 60, 59, 58, 57 ทีข่อจบ
การศกึษา ภาคปลาย และเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน
พ.ศ.2565

7.2 นิสิต ปี3 และปีอืน่ๆ ทียั่งไม่จบการศกึษา 
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7.1 การส่งเอกสารส าหรับนิสิต รหสั 61, 60, 59, 58, 57
ทีข่อจบการศกึษา ภาคปลาย และเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน 
พ.ศ.2565
1.การประเมินผลฝึกงานรูปแบบออนไลนเ์ทา่น้ัน 
2.ใบลงเวลาฝึกงาน ต้องมลีายเซน็ของผู้ควบคุมงาน 

-ส่งด้วยตนเอง ทีห่น่วยกจิการนิสิต อาคาร 3 ช้ัน 1 หรือ
-สแกนส่งอเีมล sa.eng@ku.th

3.รายงานการฝึกงาน ส าหรับวธิีการส่งใหต้ดิต่อสอบถาม
กรรมการการฝึกงานภาควชิาต้นสังกัด

ทัง้ 3 รายการส่งภายในวันที ่6 มิถุนายน 2565
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ทัง้นี ้นิสิตฝึกงานต่อจนถึงก าหนดวันทีค่ณะก าหนด
4. ใบลงเวลาฉบับจริงหรือส าเนา ฉบับสมบูรณ์ ตัง้แตเ่ร่ิมการฝึกงาน
จนถงึวันสิน้สุดการฝึกงาน ทีม่ีลายเซ็นนิสิตและผู้ควบคุมการฝึกงาน
หรือฝ่ายบุคคลรับรองส าเนาถูกตอ้ง น ำส่งที ่หน่วยกจิกำรนิสิต อำคำร 
3 ช้ัน 1 ช่องที ่6

5. จัดท ารายงานการฝึกงานฉบับสมบูรณ์ ตัง้แตเ่ร่ิมการฝึกงานจนถึง
วันสิน้สุดการฝึกงาน น ำส่งที ่ภำควชิำต้นสังกดั

ภายในวันที ่24 มิถุนายน 2565

7.1 การส่งเอกสารส าหรับนิสิต รหัส 61, 60, 59, 58, 57 ที่
ขอจบการศึกษา ภาคปลาย และเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน 
พ.ศ.2565
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7.2 วิธีการน าส่งแบบประเมินผล
แบบกระดาษและใบลงเวลาฝึกงาน
1) นิสิตต้องน าส่งทีห่น่วยกจิการนิสิตคณะฯ อาคาร 3 
ชั้น 1 (ช่องที ่6) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ในวันและเวลา
ราชการ ด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรนิสิต
2) เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในซองทีปิ่ดผนึกซอง โดย
ต้องประทบัตราหน่วยงาน และ/หรือ ลงนามก ากับโดย
ผู้ประเมนิตรงทีปิ่ดซอง
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7.2 วิธีการน าส่งแบบประเมินผล
แบบกระดาษและใบลงเวลาฝึกงาน

3) เอกสำรต้องถูกส่งมำถงึคณะฯ 
ภำยใน เวลำ 16.30 น. 

ของวนัที่ 5 สิงหำคม 2565
หำกพ้นก ำหนดนีไ้ม่ผ่ำนกำรฝึกงำน
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8. การลงทะเบยีนวิชาฝึกงาน

8.1 นิสิตชัน้ปีที ่3 (รหสั 62) ทีเ่ข้าฝึกงานภาค
ฤดรู้อน พ.ศ.2565 แล้วทุกคน ต้องลงทะเบยีน
วิชาการฝึกงาน  012xx399  (1 หน่วยกิต) ใน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 หากไม่ลงทะเบยีน
วิชาฝึกงานตามทีค่ณะฯ ก าหนดจะต้องฝึกงาน
ใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
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8. การลงทะเบยีนวิชาฝึกงาน

8.2 นิสิตช้ันปีอืน่ๆ นิสิตทีม่ีปัญหาเร่ืองการลงทะเบยีน 
ใหต้ดิตอ่อาจารยผู้์ควบคุมการฝึกงานของภาควิชา
โดยเร็วทีสุ่ด

8.3 หา้มลงทะเบยีนเรียนวชิาอืน่ ๆ พร้อมกับการ
ฝึกงานในภาคฤดรู้อน หากตรวจพบ จะถูกปรับตก
วชิาการฝึกงาน และวชิาทีล่งทะเบยีนเรียนเป็นโมฆะ 

(ยกเว้นนิสิตทีเ่หลือวชิาการฝึกงานและขอจบการศกึษา
ในภาคฤดรู้อน พ.ศ.2565 เทา่น้ัน)
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9. การปฏบิัตตินเมือ่เกดิอุบัตเิหตุ และเจบ็ป่วย 
ตามระเบียบกองทุนสวัสดภิาพนิสิต มก.

9.1 เมือ่นิสิตได้พบแพทย ์เพือ่ท าการรักษาตัว และ
เมือ่ฝึกงานเสร็จแล้ว  ใหน้ าเอกสารดังต่อไปนี ้ 
ส าเนาบัตรนิสิต /ส าเนาใบ KU 2 เทอมล่าสุด/
ใบเสร็จรับเงนิ/ใบรับรองแพทย ์

(กรณีเป็นส าเนาต้องมกีารเซน็รับรองส าเนาถูกต้อง) 
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9.การปฏบิตัตินเมือ่เกดิอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย 
ตามระเบยีบกองทุนสวัสดภิาพนิสิต มก

(กรณีทีเ่ป็นส าเนาต้องมกีารเซน็รับรองส าเนาถูกต้อง)  
ส่งทีง่านกองทุนสวัสดภิาพนิสิต กองกจิการนิสิต มก.
ช้ัน 1 อาคาร ระพ ีสาคริก

โทร. 0 2942 8200 ต่อ 8526 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

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

เวบ็ไซตก์ารฝึกงาน “หวัข้อเอกสารดาวนโ์หลด”
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9. การปฏบัิตตินเม่ือเกิดอุบัตเิหตุ และเจบ็ป่วย 
ตามระเบยีบกองทุนสวัสดภิาพนิสิต มก.

9.2 กรณีมค่ีาใช้จ่ายเกนิวงเงนิทีก่องทุนสวัสดภิาพ
นิสิต กองกจิการนิสิต มก.ก าหนด ขอให้

ตดิต่อ  หน่วยกจิการนิสิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคาร 3 ชั้น 1 ช่องที ่6 

โทร. 0 2797 0969, 0 2797 0967 0, 2797 0921
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ช่องทางการตดิต่อเร่ืองการฝึกงาน

ในกรณีมปัีญหาใดๆ ใหต้ดิต่อ อาจารยผู้์ดูแลการ
ฝึกงานของภาควชิา 

หรือตดิต่อหน่วยกิจการนิสิตของคณะฯ

โทร. 0 2797 0969 หรือ 0 2797 0921 

หรือโทร/Fax 0 2579 5897 

facebook messenger ทาง FB Internship Eng Ku 
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การเปล่ียนแปลงใด ๆ เน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid หรือ อ่ืน ๆ
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางคณะ

วศิวกรรมศาสตร์เท่านั้น นิสิตหา้ม
ท าไปโดยพลการ มิฉะนั้นอาจถูก

ปรับตกวชิาการฝึกงาน
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อาจารยผ์ูดู้แลการฝึกงานนิสิตและการพฒันา
โครงการสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ภำณมุำศ  อรุณเดชำวฒัน์ กำรบนิและอวกำศ

ผศ.ดร.บณัฑิต  มนสัเกษมศกัดิ์ คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สมฤทยั ทะสดวก ทรพัยำกรน ำ้

ผศ.ดร.ยรุนนัท์ หำญล ำยวง วสัดุ

ผศ.ดร.พิชญน์ร ีลลติำภรณ์ สิ่งแวดลอ้ม

ผศ.ดร.ธีรสทิธ์ิ  เกษตรเกษม ไฟฟำ้

ผศ.ดร.อรรถพร  วิเศษสนิธุ ์ เครื่องกล

ผศ.ธนชั สขุวิมลเสรี โยธำ

อ.ดร.คทำยทุธ ก๋ำมโน อตุสำหกำร

ผศ.ดร.ณชัพล เจียรส ำรำญ เคมี

32



แผ่นตรวจสอบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกจิกรรมกำรฝึกงำนภำคฤดูร้อน
Download ได้จำก website ระบบกำรฝึกงำน 33


