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ก่อนการฝึกงาน 
      นิสิตต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ การปฐมนิเทศฝึกงานทุกคน (ไม่ท าแบบทดสอบ ไม่มีสิทธ์ิฝึกงาน) 
 นิสิตทุกคนต้องดาวนโ์หลดหนังสือส่งรายชื่อฝึกงาน ที่เว็บไซต์การฝึกงาน โดยคลิกท่ี   ดาวน์โหลดหนังสือส่งรายชื่อฝึกงาน 
 นิสิตทุกคนต้องดาวน์โหลดใบลงเวลา ที่เว็บไซต์การฝึกงานและน าไปยื่นยังสถานประกอบการพร้อมหนังสือส่งช่ือฝึกงานฉบับจริงและส าเนา 
            ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการและแผนกท่ีจะเข้ารับการฝึกงาน 

เตรียมวางแผนการเดินทางและทีพ่ักให้เรียบร้อย 
หาความรูเ้พิ่มเตมิในสิ่งท่ีคาดว่าจะไดร้ับมอบหมาย 

 จดหมายเลขโทรศัพทเ์พื่อติดต่อบคุคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีฉุกเฉิน 
สอบถามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีจะเข้ารับการฝึกงานวันแรก และช่วงเวลาที่จะต้องท าการฝึกงาน 

ตรวจสอบวันและเวลาของการฝึกงานต้องเป็นช่วงวันท่ีคณะฯ ก าหนด (วันฝึกงานไม่น้อยกว่า 30 วันท าการและไม่ต่ ากว่า 240 ช่ัวโมง ) 
โดยนิสิตต้องเข้าฝึกงานตามวันที่คณะฯ ระบุไว้ในหนังสือส่งรายช่ือนิสิตเข้าฝึกงาน หากสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง
ให้คณะฯ เป็นผู้อนุญาตเท่านั้น นิสิตไม่สามารถขอยกเลิกการฝึกงานเองได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากคณะฯ  อนึ่ง นิสิตสามารถลากิจ 
ลาป่วย ได้ตามที่บริษัท/หน่วยงานก าหนด  และห้ามขาดงานโดยเด็ดขาด (ขาดงานหมายถึง หยุดงานโดยไม่แจ้งให้บริษัท/หน่วยงาน
ทราบ)   

      กรณสี่งช่ือนิสิตไปฝึกงานกับบริษทั/หน่วยงานแล้ว 

 นิสิตไม่ไปฝึกงาน หรือ 

 ไปฝึกงานแล้วหนีหายไปโดยไม่แจง้ให้คณะฯ ทราบ หรือ 
 นิสิตแจ้งสถานประกอบการขอยกเลิกการฝึกงานโดยพลการ หรือ 
 นิสิตท าเรื่องเสื่อมเสียไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ 
 สถานประกอบการแจ้งมายังคณะฯ ว่านิสิตไมส่นใจฝึกงาน ขอส่งนิสติกลับสถาบัน 

สอบตกในรายวิชาการฝึกงานและฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป 
 หากนิสิตลงทะเบียนเรียนภาคฤดรูอ้นด้วย (ยกเว้นนิสิตทีข่อจบการศกึษาภาคฤดูร้อนนั้น มเีวลาเรียนกบัเวลาฝึกงานไมต่รงกันตาม

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรือ่งระเบียบการเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตฯ และได้รับอนมุัติให้ลงทะเบยีนเรียนพร้อมการฝึกงาน) 
การลงทะเบียนถือเป็นโมฆะ/สอบตกในรายวิชาการฝึกงานและฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป 

ช่วงการฝึกงาน 
 วันแรกของการฝึกงาน นิสิตจะต้องน าใบส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานและประเมินผลออนไลน์ฉบับจริงพร้อมส าเนา ใบลงเวลา  

และบัตรนิสิต  ไปรายงานตัวด้วย  
 ตรวจสอบระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ของสถานประกอบการ เช่น การลากิจ ลาป่วย       

 ฝึกลักษณะนิสิต เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิก กิริยามารยาท มนุษยสัมพันธ์ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 
 เตรียมความรู้และทักษะต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในการท างาน มีความรู้พื้นฐานในงานที่ท า ความละเอียดรอบคอบ ความคิดริเริ่ม 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คุณภาพของงาน เป็นต้น 
 ต้องมีทัศนคติที่ดี เช่น มีความรับผิดชอบ ความร่วมมือ  ความสนใจและตั้งใจในการท างาน ความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น  

ความมั่นใจในการท างาน ความอดทน เป็นต้น  และที่ส าคัญที่สุด นิสิตจะต้องดูแลตัวเองและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะ 
เกิดขึ้น 
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รูปแบบการท ารายงานผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน 

1. ปกหน้า ปกใน ค าน า สารบัญ 
2. บทน า  ให้แสดงความส าคัญของการฝึกงาน วัตถุประสงค์ รายละเอียดของสถานที่ฝึกงาน  เนื้อหา

โดยย่อของลักษณะการฝึกงาน ว่าฝึกงานที่ใด ได้ท าอะไรบ้าง 
3. รายละเอียด/ลักษณะของงาน  
  บันทึกประจ าวันการฝึกงาน 
  รายละเอียดของงานที่ฝึกปฏิบัติ 
  อ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
4. บทสรุป  
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ปัญหาและอุปสรรคจากการฝึกงาน 
5. ข้อเสนอแนะ 
  ต่อคณะ/หลักสูตร 
  ต่อสถานที่ฝึกงาน 
6. อ่ืนๆ 

หมายเหตุ รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ขอให้เป็นไปตามที่ภาควิชาก าหนด  
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน 
      ให้นิสิตท าความเข้าใจกับสถานประกอบการเรื่องการประเมินผลการฝึกงานแบบออนไลน์ และใบลงเวลาฝึกงาน ดังนี ้

  แบบประเมินผลฝึกงานต้องใช้แบบออนไลน์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น 

  ใบลงเวลาฝึกงาน สามารถใช้ได้ทัง้ของคณะและของสถานประกอบการ หากเป็นส าเนาต้องให้หัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคล
รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

  หากหัวหน้างานประเมินผลแบบกระดาษตามแบบฟอรม์ของคณะที่พิมพ์มาจาก URL ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลใหส้มบรูณ์ 
ใส่ซองปิดผนึกซองประทับตราสถานประกอบการ และ/หรือลงนามผู้ประเมินก ากับการปิดผนึกซองด้วย 

 นิสิตต้องน าแบบประเมินผลการฝึกงาน (กรณีประเมินผลแบบกระดาษ) และใบลงเวลาพร้อมบัตรนิสิต 

ส่งที่คณะด้วยตนเอง ณ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 

ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  (ไม่รับแบบประเมินผลทางไปรษณีย์ หากสูญหายนิสิตจะไม่ผา่นการฝึกงาน) 
หากพ้นก าหนดวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะจะถือว่านิสิตไม่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ห้ามนิสิตฝึกงานท าแบบประเมินผลการฝึกงานด้วยตนเอง  หากคณะตรวจพบการกระท าดังกล่าว  มีบทลงโทษ  
- พักการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
- สอบตกในรายวิชาฝึกงาน  และต้องฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป 

หลังการฝึกงาน 
      ส่งรายงานตามวันและเวลาทีภ่าควิชาต้นสังกัดก าหนดก าหนด................................................................................................ 
            ตรวจสอบที่เว็บไซต์การฝึกงาน ว่ามีรายชื่อผูส้่งแบบประเมินผลและใบลงเวลาเรียบร้อยแลว้ ภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563   

 

*****ขอให้นิสิตแนบแผ่นตรวจสอบในรายงานการฝึกงานหน้าสุดท้าย 



การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มก. 

สิ่งที่นิสิตฝึกงานควรรู้และตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

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

1.การรายงานตัวเข้าฝึกงาน 

1.1 นิสิตต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฐมนิเทศฝึกงานทุกคนและท าแบบทดสอบ online โดยใช้บัญชี    

     @ku.thหากนิสิตไม่รู้ หรือจ าไม่ได้ ไปดูได้ที่นี่ https://accounts.ku.ac.th/ 

          (นิสิตต้องท าแบบทดสอบให้ได้คะแนนเต็มถึงจะดาวน์โหลดหนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานและการประเมินผล  

          ออนไลน์ได้) 

1.2 หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว  นิสิตทุกคนต้องดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้  

- หนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานซึ่งได้ระบุวิธีการประเมินผลการฝึกงานไว้ในเอกสาร โดย Login เข้าเว็บไซต์การ

ฝึกงาน จาก Account ของนิสิต และคลิ๊กปุ่มดาวน์โหลด 

- ใบลงเวลาการฝึกงาน ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การฝึกงานหัวข้อ ประกาศข่าว 

1.3 น าหนังสือส่งรายชื่อเข้าฝึกงานพร้อมส าเนาบัตรนิสิต  ไปยื่นยังหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน 

1.4 นิสิตต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงวิธีการประเมินผลฝึกงาน online ซ่ึงได้ระบุวิธีการไว้ใน 

     เอกสารใบส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงาน 
 

2.ระยะเวลาการฝึกงาน 

    นิสิตฝึกงานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเวลาการท างานให้ครบตามข้อก าหนด คือ 

2.1 ฝึกงานตามวันที่คณะฯ ก าหนด วันที่ 20 เมษายน -12 มิถุนายน 2563 ยกเว้นบางหน่วยงานที่  

     เปลี่ยนแปลงวันฝึกงานและได้มีข้อตกลงกับทางคณะฯ ไว้แล้ว 

2.2 ฝึกงานไม่ต่ ากว่า 30 วัน และ เวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 

2.3 จ านวนวัน และ/หรือ ชั่วโมงฝึกงานไม่ครบ ให้ขอหน่วยงานฝึกงานเพ่ิมเติม 

2.4 เวลาท างานไม่นับเวลาช่วงพักกลางวัน 

2.5 การฝึกงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ และการท า Overtime  จะนับเป็นชั่วโมงการฝึกงานเพ่ิมเติมให้ 

2.6 ห้ามนิสิตเปลี่ยนแปลงวันฝึกงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางคณะฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

     ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะฯ เท่านั้น 
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3. การลาต่าง ๆ 

3.1 นิสิตสามารถลากิจ-ลาป่วยได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน และเป็นไปตามระเบียบของ     

     หน่วยงาน 

3.2 ห้ามขาดงาน หรือ หยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานโดยเด็ดขาด  มิฉะนั้นจะถือว่า 

     ไม่ผ่านการฝึกงานทันที 

4. แบบประเมินผลการฝึกงาน 

    สามารถท าการประเมินได้ 2 วิธ ี

4.1 แบบออนไลน์ แจ้งผู้ควบคุมการฝึกงาน ท าการประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานโดยสแกน QR  

    Code จากหนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงาน 

4.2 แบบกระดาษ กรณีผู้ควบคุมการฝึกงานไม่ประสงค์ประเมินผลออนไลน์ ให้พิมพ์แบบประเมินจาก   

    ลิงก ์ ในหนังสือส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงาน เพ่ือท าการประเมินผลและใส่ซองปิดผนึกเซ็นชื่อก ากับ   

    หรือประทับตราหน่วยงานที่ด้านหลังซอง เพ่ือให้นิสิตน ามาส่งที่หน่วยกิจการนิสิตคณะฯ 

4.3 ฝึกงานหลายแห่ง/หัวหนา้งานหลายคน ให้ตกลงกับทางหน่วยงานว่าใครจะเป็นผู้ประเมินผล 

4.4 การแก้ไขใดๆ ในการประเมินผลแบบกระดาษต้องมีการเซ็นชื่อก ากับทุกที่ โดยผู้ประเมินผลหรือ  

     เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน 

4.5 ห้ามนิสิตฝึกงานท าแบบประเมินผลการฝึกงานด้วยตนเอง  หากคณะตรวจพบการกระท าดังกล่าว  

     มีบทลงโทษ ดังนี้ 

- พักการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

- สอบตกในรายวิชาฝึกงาน  และต้องฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป 
 

5. ใบลงเวลาการฝึกงาน 

5.1 นิสิตใช้ใบลงเวลาการฝึกงานที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ฝึกงานของคณะฯ 

5.2 กรณีสถานประกอบการมีใบลงเวลาของหน่วยงาน สามารถใช้ใบลงเวลาของหน่วยงานแทนได้  

     และต้องมีลายเซ็นก ากับโดยผู้ควบคุมการฝึกงานทุกแผ่น  

5.3 กรณีสถานประกอบการใช้การตอกบัตร สแกนบัตร สแกนใบหน้า หรือสแกนลายนิ้วมือ สามารถ 

     ใช้แทนใบลงเวลาของคณะฯ ได้ และต้องมีลายเซ็นผู้ควบคุมการฝึกงานก ากับทุกแผ่น 
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6. วิธีการน าส่งแบบประเมินผลแบบกระดาษและใบลงเวลาฝึกงาน 

6.1 นิสิตต้องน าส่งที่หน่วยกิจการนิสิตคณะฯ อาคาร 3 ชั้น 1 (ช่องที่ 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวัน 

     และเวลาราชการ ด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรนิสิต 

6.2 เอกสารต้องอยู่ในซองที่ปิดผนึกซอง โดยต้องประทับตราหน่วยงาน และ/หรือ ลงนามก ากับโดยผู้ 

     ประเมินตรงที่ปิดซอง 

6.3 เอกสารต้องถูกส่งมาถึงคณะฯ ภายใน เวลา 16.30 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 

7. การลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 

7.1 นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563 แล้วทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชา    

     ฝึกงาน  012xx399  (1 หน่วยกิต) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หากไม่ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 

     ตามท่ีคณะฯ ก าหนดจะต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 

7.2 นิสิตชั้นปีอื่นๆ นิสิตที่มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน ให้ติดต่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานของ 

     ภาควิชาโดยเร็วที่สุด 

7.3 ห้ามลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืน ๆ ในภาคฤดูร้อน หากตรวจพบ จะถูกปรับตกวิชาการฝึกงาน และ 

    วิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะ (ยกเว้นนิสิตที่เหลือวิชาการฝึกงานและขอจบการศึกษาในภาค 

              ฤดูร้อน พ.ศ.2563 เท่านั้น) 
 

8. เกณฑ์การประเมินผลการฝึกงาน 

     แบ่งเป็น 3 ส่วน 

8.1 คะแนนแบบประเมินผลจากหน่วยงาน 50 คะแนน 

8.2 คะแนนจากบันทึกเวลาการท างานของนิสิต 10 คะแนน  

- นิสิตที่ปฏิบัติงานครบตามก าหนด และไม่ลากิจหรือลาป่วยเกินจ านวนวันที่หน่วยงานก าหนด จะได้รับ 10 คะแนน

เต็ม 

- นิสิตที่ฝึกงานไม่ครบตามก าหนด หรือ ลากิจ ลาป่วย เกินจ านวนวันที่หน่วยงานก าหนด หรือขาดงาน หยุดงาน 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน จะสอบตกวิชาการฝึกงาน (F) และต้องท าการฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 

8.3 คะแนนจากรายงาน การน าเสนอการฝึกงาน ตามที่ภาควิชาต้นสังกัดของนิสิตก าหนด  40 คะแนน  

     รวมคะแนนเต็ม 100  คะแนน ซึ่งจะน าไปท าการตัดเป็นเกรดต่อไป 

 

 
  



4 
 

9. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอบุัติเหตุ และเจ็บป่วย ตามระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มก. 

9.1 เมื่อนิสิตได้พบแพทย์ เพ่ือท าการรักษาตัว และเมื่อฝึกงานเสร็จแล้ว  ให้น าเอกสารดังต่อไปนี้  ส าเนาบัตร    

     นิสิต /ส าเนาใบ KU 2 เทอมล่าสุด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแพทย์ (ใช้ส าเนาได้) (กรณีท่ีเป็นส าเนาต้องมีการ 

     เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง)  ส่งที่งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต มก. ชั้น 4 อาคาร ระพี สาคริก   

     โทร. 0 2942 8200 ต่อ 8526  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม : http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html 

         9.2 กรณีมีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่กองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต มก.ก าหนด ขอให้ติดต่อหน่วยกิจการนิสิต   

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 ช่องที่ 6  โทร. 0 2797 0969, 0 2797 0962 

 
  

ในกรณีมีปัญหาใดๆ ให้ตดิต่อ อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกงานของภาควิชา  

หรือติดต่อหน่วยกิจการนสิิตของคณะฯ 

โทร. 0 2797 0969 หรือ 0 2797 0921 หรือโทร/Fax 0 2579 5897 

• facebook messenger ทาง FB Internship Eng Ku  
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