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นิสิตท่ีจะเข้าฝึกงานทกุคน ต้องเข้า
ปฐมนิเทศฝึกงาน มิฉะนัน้จะ

ไม่ได้รบัอนุญาตให้
เข้ารบัการฝึกงาน
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 นิสิตฝึกงานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเวลาท างานให้ครบตามข้อก าหนดคือ 

1) ฝึกงานตามวันที่คณะฯ ก าหนด 3 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 
ยกเว้นบางหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงวันฝึกงานและได้มีข้อตกลงกับทาง
คณะฯ ไว้แล้ว

2) ฝึกงานไม่ต่ ากว่า 30 วัน และ เวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และ

3) ลากิจ-ลาป่วย รวมกันไม่เกิน 5 วันท าการ และ

4) ห้ามเข้าฝึกงานสายเกิน 5 ครั้ง

5) การหยุดงานโดยไม่แจ้งหน่วยงานหรือคณะฯ ทราบถือว่าขาดงาน ซึ่ง
จะไมผ่่านการฝึกงาน

ช่วงเวลาการฝึกงาน
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 นับวัน-เวลาการฝึกงาน ในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นหลัก

 เวลาท างานไม่นับเวลาช่วงพักกลางวัน และการท างานล่วงเวลา 
(overtime) 

 วันเสาร์-อาทิตย์ :

 ฝึกงานวันเสาร์ - อาทิตย์ ถือเป็นการท างานล่วงเวลา

 นิสิตสามารถตกลงกับบริษัทว่าจะไปหรือไม่ไปได้

 ไปเป็นบางเสาร์ - อาทิตย์ ไม่นับเป็นวันหรือชั่วโมงการฝึกงาน

 ไปทุกเสาร์หรืออาทิตย์อาจจะนับเป็นชั่วโมงการฝึกงานเพิ่มเติมให้

ช่วงเวลาการฝึกงาน
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นิสิตต้องตรวจสอบวันหยุดงานของสถานประกอบการ
ที่นิสิตฝึกงานด้วย

 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บางแห่งหยุดวันชดเชยต่างๆ 

 เอกชน บางแห่งมีวันหยุดของบริษัทเอง

 จ านวนวัน ชั่วโมงฝึกงานไม่พอ ให้ขอหน่วยงาน
ฝึกงานเพิ่มเติม 

ช่วงเวลาการฝึกงาน
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วันหยุดราชการ
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท างานวันละ 7 ชั่วโมง 
(ต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 35 วันท าการ) 

บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ท างานวันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป 
(ต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ)

 3 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 
 วันหยุด 3 มิถุนายน 16, 17, 29 กรกฎาคม เหลือวันฝึกงาน 39 วัน

ช่วงเวลาการฝึกงาน
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ช่วงเวลาการฝึกงาน

X  X

X
วนัท ำงำน 20 วนั (ไมห่ยุด 3 ม.ิย.)
วนัท ำงำน 19 วนั (หยุด 3 ม.ิย.)
3 ม.ิย. ขึน้อยูก่บัหน่วยงำน

วนัท ำงำน 20 วนั

เปิดเทอม

X
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ช่วงเวลาการฝึกงาน

X  X

X
วนัท ำงำน 20 วนั วนัท ำงำน 15 วนั

ลำป่วย+ลำกจิได ้5 วนั

X X
X X  X

เปิดเทอม
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ช่วงเวลาการฝึกงาน

X  X

X
วนัท ำงำน 19 วนั

X X
X  X

เปิดเทอมX
X

ถำ้ประกำศหยดุ 15 ก.ค.
รำชกำร ลำป่วย+ลำกจิได ้3 วนั ตอ้งท ำงำน 16 วนั
เอกชน ลำป่วย+ลำกจิได ้5 วนั วนัท ำงำน 14 วนั

X



ข้อห้าม
- ห้ามนสิิตเปลี่ยนแปลงวันฝึกงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางคณะฯ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ได้รับอนุญาตจากคณะฯ เท่านั้น
- หน่วยงานเปลี่ยนวันเริ่มฝึกงานจากวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันที่ 4 

มิถุนายน ไม่ต้องแจ้งคณะเป็นลายลักษณ์อักษร
- ห้ามลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน หากตรวจพบ 
จะถูกปรับตกฝึกงาน และวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะ

ช่วงเวลาการฝึกงาน
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ช่วงเวลาการฝึกงาน
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นิสิตสามารถลากิจ-ลาป่วยได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากสถาน
ประกอบการ 

(ลาป่วยเกิน 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์แนบกับใบลา)

ลาป่วยหรือลากิจครึ่งวัน 2 ครั้ง = ลา 1 วัน

 เข้าท างานหลังเที่ยง = ขาดงานครึ่งวัน (ถ้าไม่ใช่ลากิจหรือลา
ป่วยจะไม่ผ่านการฝึกงาน)



แบบประเมินผล
ประเมินผล On-Line โดยผู้ควบคุมงาน ภายใน 30

สิงหาคม 2562
กรอกในแบบประเมินผลซึ่งสั่งพิมพ์จากระบบ แล้วให้

นิสิตน ามาส่งที่คณะด้วยตัวเอง ภายใน 30 สิงหาคม 
2562

นิสิตต้องน าซองแบบประเมินผลไปใหผู้้ควบคุมงานในวัน
แรกของการฝึกงาน
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ตัวอย่างซองแบบประเมินฝึกงาน
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แบบประเมินผล
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ใบลงเวลาและส าเนา
ใบส่งตวันิสิต 
Download ในเวบ็ไซต์
ฝึกงาน

ใบลงเวลาฝึกงาน
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แบบประเมินผลและใบลงเวลาฝึกงาน
 กรณีสถานประกอบการมีใบลงเวลาของสถาน

ประกอบการเอง สามารถใช้ใบลงเวลาของสถาน
ประกอบการแทนได้ แต่ต้องมีลายเซ็นก ากับทุกแผ่น

 กรณีสถานประกอบการใช้การสแกนลายนิ้วมือหรือ
สแกนบัตรบันทึกการเข้าออกใช้แทนใบลงเวลาได้ แต่ต้องมี
ลายเซ็นผู้ควบคุมการฝึกงานก ากับทุกแผ่น แล้วแนบส าเนา
ใบตอกบัตรเหล่านั้นมาทุกแผ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน  
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แบบประเมินผลและใบลงเวลาฝึกงาน
การแก้ไขใดๆ บนใบลงเวลาและใบประเมินผล

ต้องมีการเซ็นชื่อก ากับทุกที่ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท/
หน่วยงาน

ฝึกงานหลายแห่ง/หัวหน้างานหลายคน ให้ตกลงกับ
ทางหน่วยงานว่าใครจะเป็นผู้ประเมิน



แบบประเมินผลและใบลงเวลาฝึกงาน

 กรณีที่บริษัทที่สมัครฝึกงานส่งตัวนิสิตไปฝึกงานยังบริษัท
ในเครือ ใหแ้จ้งคณะว่าได้ฝึกงานที่ไหนและปรึกษากับทาง
บริษัทต้นสังกัดว่าใครจะเป็นผู้ประเมินผลการฝึกงานให้

 กรณีลากิจให้กรอกแบบฟอร์มของบริษัทหรือเขียนใบลา
ด้วยตนเองแล้วส าเนาค าสั่งอนุมัติให้ลาไว้

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

19

แบบประเมินผลและใบลงเวลาฝึกงาน
ส าหรับวันปฐมนิเทศหรือไปดงูานนอกสถานที่ 

ฯลฯ ของบริษัท/หน่วยงาน ไม่สามารถลงเวลา
ฝึกงานได้ ให้เขียนเหตุผลไว้ในช่องหมายเหตุ

ลาป่วยตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ต้องมใีบรับรองแพทย์
เพื่อเป็นหลักฐานในการลา



 นิสิตฝึกงานน ามาส่งด้วยตนเองเท่านั้น
 เอกสารต้องอยู่ในซองที่ ปิดผนึกซอง โดย ประทับตราสถาน

ประกอบการ หรือ ลงนามก ากับโดยผู้ประเมินที่ปิดซอง
 ส่งที่ หน่วยกิจการนิสิต ช่องที่ 6 อาคาร 3 ชั้น 1 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ พร้อมบัตรนิสิต
 เอกสารต้องถูกส่งมาถึงคณะฯ ภายใน เวลา 16.30 น. ของ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

วิธีการน าส่งแบบประเมินผล (ที่ไม่ท า On -Line)
และใบลงเวลาฝึกงาน
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 กรณีผู้ดูแลการฝึกงานประเมินผลแบบ

On-Line

นิสิตน าส่งที่คณะเฉพาะใบลงเวลาเท่านั้น

พร้อมบัตรนิสิต



ปัญหาด้านเอกสาร
ผู้ควบคุมงานไม่ลงนามในแบบประเมินผล กรณีไม่ท า

On-Line

ผู้ควบคุมงานไม่กรอกคะแนนการแสดงออกในแบบ
ประเมินผลฝึกงาน กรณีไม่ท า On-Line

บริษัท/หน่วยงานไม่ส่งใบลงเวลาการปฏิบัติงาน มา
พร้อมกับแบบประเมินผล

ปัญหาที่พบจากแบบประเมินผลและใบลงเวลา
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ปัญหาที่พบจากแบบประเมินผล
และใบลงเวลา
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ปัญหาด้านเอกสาร
ผู้ควบคุมงานไม่ลงนามในใบลงเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

นิสิตไม่เซ็นชื่อในใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 
นิสิตบางคนลืมส่งแบบประเมินผลและใบ
ลงเวลาการปฏิบัติงาน ตามเวลาที่คณะก าหนด



 การฝึกงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
ชั่วโมงการฝึกงานไมค่รบ 240 ชม.
ฝึกงานไม่ครบตามก าหนดของคณะฯ
ขาดงานโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลาเกิน 5 ครั้ง 
มาสายเกิน 5 ครั้ง

ปัญหาที่พบจากแบบประเมินผล
และใบลงเวลา
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เกณฑ์การประเมินผลการฝึกงาน
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นิสิตรหัสต่ ากว่า 56 (55 ,54.....) ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาฝึกงาน
 แบ่งเป็น 3 ส่วน

1) แบบประเมินผล นิสิตต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน และ
2) จ านวนวันและเวลาการฝึกงาน 

- เป็นไปตามที่คณะก าหนด

- สายไม่เกิน 5 คร้ัง 
- ลากิจ ลาป่วยรวมกันไม่เกิน 5 วันท าการ
- ไม่ขาดงาน และ

3) รายงานการฝึกงาน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ภาควิชาก าหนด



เกณฑ์การประเมินผลการฝึกงาน
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นิสิตรหัส 56 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 ่ำกวำ่ 50
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วิธีการให้คะแนน

รายงานการฝึกงาน (โดยภาควิชา)

คะแนนตามจริง ≤ 50%

ผลการประเมินจากหน่วยงาน

คะแนน ≥ 50 คะแนน < 50

จ านวนวนั ชัว่โมงวนัฝึกงาน

ลำป่วย+ลำกจิ ≤ 5 วนั

และสำย ≤ 5 ครัง้

และไมเ่คยขำดงำน

ฝึกงำนไมเ่ป็นไปตำม
ก ำหนด

หรอื จ ำนวนวนัฝึกงำน
ไมค่รบ

หรอื จ ำนวนชัว่โมง
ฝึกงำนไมค่รบ

หรอื ลำป่วย+ลำกจิ 

> 5 วนั

หรอื สำย > 5 ครัง้

หรอืขำดงำน
รวมกนั คิดเป็น 50%

F วชิำ
ฝึกงำน 

2xx399
และตอ้ง

ฝึกงำนใหม่
คะแนนตามจริง

ได ้10 คะแนนเตม็

F วชิำฝึกงำน
2xx399
และตอ้ง

ฝึกงำนใหม่รวมกนัเป็น 100%



เกณฑ์การประเมินผลการฝึกงาน
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 นิสิตรหัส 59 ที่เข้าฝึกงานแล้วทุกคน 
ต้องลงทะเบียนวิชาฝึกงาน  (1 หน่วยกิต) 

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 นิสิตรหัสอื่นๆ ให้ติดต่อหน่วยกิจการนิสิตคณะ อาคาร 3 ชั้น 1
เร่ืองการลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 

และการขอจบการศึกษา

 นิสิตรหสั 56 , 57 , 58 ที่เข้าฝกึงานแลว้ 
หากไม่ลงทะเบยีนวชิาฝึกงานตามทีค่ณะฯ ก าหนด 

จะต้องฝกึงานในปกีารศกึษาถดัไป



การยืนยันเข้าฝึกงาน
ท าการโทรศัพท์ยืนยันไปยังบริษัท/
หน่วยงานที่จะเข้าฝึกงานก่อนวัน
ฝึกงานหรือรายงานตัว
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เอกสารในวันแรกที่ไปฝึกงาน
1) ส าเนาใบส่งชื่อนิสิต สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ฝึกงาน

2) ใบลงเวลา สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ฝึกงาน

3) ใบประเมินผลการฝึกงาน (ในซองปิดผนึก)

4) เอกสารตามที่บริษัท/หน่วยงานก าหนด 

(บางหน่วยงานเทา่นัน้)
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ใบรับรองการฝึกงาน

31

นิสิตสามารถขอใบรับรองการฝึกงาน จากสถานประกอบการ 
ทีเ่ข้ารับการฝึกงานโดยตรงหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว

นิสิตขอใบรับรองการฝึกงานจากคณะที่หน่วยกิจการนิสิต 
ช่องที่ 6 อาคาร 3 ชั้น 1

 เพื่อน าไปยื่นให้อาจารย์ประจ าวิชาที่นิสิตขาดเรียนในระหว่าง
ฝึกงาน



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกงานต่างประเทศ
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 สิ่งที่นิสิตฝึกงานต่างประเทศต้องน ากลับมาส่งที่

หน่วยกิจการนิสิตคณะฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

1. แบบประเมินผล หากผู้ควบคุมงานไม่ได้ท า On-line

2. ใบลงเวลา

3. แบบฟอร์มส ารวจการให้ทุนสนับสนุนส าหรับนิสิตที่รับทุน 

(ต้องเป็นฉบับจริงท้ัง 3 รายการโดยเฉพาะข้อ 1)



นิสิตที่ได้รับทุน
การฝึกงานต่างประเทศ
และสหกจิศึกษา ทุกคน

33

 จัดท าน าเสนอผลงานตามที่คณะก าหนด



เอกสารและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
ต่างประเทศ กรณีรับทุนบางส่วนจากคณะ

34

 เอกสารเพื่อท าการเบิกเงินทุน
1. ใบเสร็จตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. Boarding pass ไป-กลับ 
3. ใบเสร็จค่าเดินทาง ไป-กลับ สนามบิน-สถานที่ฝึกงาน
4. ใบเสร็จค่าที่พัก ต้องมีชื่อ-ที่อยู่ ของสถานที่พัก และลายเซ็นผู้รับเงิน

 นิสิตต้องส่งเอกสารเพื่อท าการเบิกเงินทุนภายใน 30 สิงหาคม 2562 หากส่ง
หลังจากนี้ จะถูกตัดสิทธิ์รับทุน

 นิสิตที่ได้รับทุนฝึกงานต่างประเทศทุกคนต้องน าเสนอผลงานการฝึกงาน ใน
วันทีค่ณะฯ หรือภาควิชาก าหนด



การปฏบิัตตินเม่ือเกิดอุบัตเิหตุ
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 กรณีอุบัติเหตุและไปพบแพทย์ หลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว  น าเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
(กรณีที่เป็นส าเนาต้องมีการเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง)

**ใบเสร็จรับเงิน (ใช้ส าเนาได)้
**ใบรับรองแพทย์ (ใช้ส าเนาได)้
**ส าเนาบัตรนิสิต 
**ส าเนาใบ KU 2 เทอมล่าสุด 

ส่งที่     1.งานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต  ชั้น 1
อาคาร ระพี สาคริก มก.โทร. 0 2942 8200 ต่อ 8526 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html
2. หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1

ช่องที่ 6  โทร. 0 2797 0969, 0 2797 0962



บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
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การกระท าใดๆ ที่ส่งผลให้
เส่ือมเสียช่ือเสียงถงึ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตจะถูกตัง้กรรมการ
สอบสวนทางวินัย



บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
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 การปลอมแปลงเอกสาร เช่น
**ปลอมแปลงลายมือชื่อ
**ลงชื่อในใบลงเวลาแทนกัน
**การปลอมแปลงลายนิว้มือ
**การตอกบัตร/สแกนบัตร ลงเวลาท างานแทนกัน
**การสแกนลายนิว้มือให้กัน

ถือเป็นการท าความผิดขัน้ร้ายแรง
มีบทลงโทษสูงสุดถงึขัน้ให้ออก



การตดิต่อเมื่อมีปัญหาระหว่างฝึกงาน

- ในกรณีมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อ อาจารย์ผู้ดูแล การฝึกงานของ
ภาควิชา หรือติดต่อหน่วยกิจการนิสิต ของคณะฯ 

โทร. 0 2797 0969 หรือ 0 2797 0921 หรือ 

โทร/Fax 0 2579 5897

- การกระท าใดๆ ที่นอกจาก ข้อก าหนด ระเบียบการฝึกงาน หรือ
ข้อตกลงที่ได้ท ากับทางคณะฯ ไว้ ต้องได้รับการอนุญาตจาก 
คณบดี หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
เท่านั้น
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รายชื่อกรรมการการฝึกงานและการพัฒนา
โครงการสหกิจศึกษา
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เบอร์โทรศัพท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2797 0999
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ภาควิชาวิศวกรรม เบอรต์่อภายใน

1. ผศ.ดร.ชินภัทร  ทิพโยภาส การบินและอวกาศ 1718/1703-4

2 รศ.ดร.อภิญญา  ดวงจันทร์ เคมี 1211/1203-4

3 อ.ดร.อรรถพร  วิเศษสินธ์ เครื่องกล/ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1861/1803-4

4 ผศ.ดร.บัณฑิต  มนัสเกษมศักดิ์ คอมพิวเตอร์ 1449/1403-4

5 ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม ไฟฟ้า 1536/1503-4

6 ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี โยธา/ส ารวจ 1326/1303-4

7 อ.ดร.สมฤทัย ทะสดวก โยธา-ทรัพยากรน้ า 1920/1903-4

8 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนพูันธ์
ผศ.ดร.จีมา  ศรลัมพ์

สิ่งแวดล้อม 1008/1003-4
1030/1003-4

9 อ.ดร.รติพร พรหมมั่น วัสดุ 2103-4

10 อ.แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์ อุตสาหการ 1603-4


