
ฝึกงาน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการฝึกงาน
พ.ศ. 2563 ส าหรับ นิสิตโครงการ IUP

1คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกงานและสหกิจศึกษาของภาควิชา

ไฟฟ้า ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
สิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์
เครื่องกล อ.ดร.อรรถพร  วิเศษสินธุ์

อุตสาหการ อ.แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

2



ช่วงเวลาการฝึกงาน
• นิสิตฝึกงานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเวลาท างานให้ครบตามข้อก าหนดคือ 

1) ฝึกงานตามวันที่คณะฯ ก าหนด วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
ยกเว้นบางหน่วยงานก าหนดวันฝึกงานเองและนิสิตต้องขออนุมัติจากคณะฯ ก่อน

2) ฝึกงานไม่ต่ ากว่า 30 วัน และ เวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง *** และ
3) ลากิจ-ลาป่วย รวมกันไม่เกิน 5 วันท าการ *** และ
4) ห้ามเข้าฝึกงานสายเกิน 5 คร้ัง
5) การหยุดงานโดยไม่แจ้งหน่วยงานหรือคณะฯ ทราบถือว่าขาดงาน ซึ่งจะไม่ผ่านการ
ฝึกงาน

• นับวัน-เวลาการฝึกงาน ในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นหลัก

• เวลาท างานไม่นับเวลาช่วงพักกลางวัน และการท างานล่วงเวลา (overtime) 
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ช่วงเวลาการฝึกงาน
• ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท างานวันละ 7 ชั่วโมง 
(ต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 35 วันท าการ x 7 ชม. = 245 ชม.) 

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

•1 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
• วันหยุด 4 วัน เหลือวันฝึกงาน 36 วัน
• หน่วยงานที่ท างานวันละ 7 ชั่วโมง ลากิจลาป่วยได้ 1 วัน***

•จ านวนชั่วโมงต่อวันมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะสามารถฝึกงานโดยมี
จ านวนวันน้อยกว่า 30 วันได้
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รวมวันฝึกงาน 36 วัน
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ลงทะเบียนฝึกงานในเว็บไซต์โดยเลือก
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ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562

กลุ่ม 1.1 กลุ่ม 1.2 กลุ่ม 2

ไม่ลงทะเบียนฝึกงานในเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 ต.ค. 62
ต้องไปฝึกงานปี พ.ศ. 2564



การสมัครเข้าฝึกงาน 
• หน่วยกิตไม่ต ่ากว่า 60 หน่วยกิต นับถึง ภาคฤดูร้อน ปี 2 (ไม่นับ F, I และ W) 
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สมัครที  Website : http://wt.eng.ku.ac.th   



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน wt.eng.ku.ac.th
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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กดเพ่ือบันทกึข้อมูล



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน : ยืนยัน E-MAIL
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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แค่ยืนยัง e-mail ยังไม่ได้ลงทะเบียนฝึกงาน



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน

16



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน
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เสร็จสิ้นการลงทะเบียน



ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกงาน : การเปลี่ยนกลุ่ม ระหว่าง 1 กับ 2
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การเปลี่ยนกลุ่ม ระหว่าง 1 กับ 2 ในระบบ ถงึ 31 ตุลาคม 2562
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กรอกข้อมูลส่วนตัว ยืนยัน E-mail

เลือกกลุ่ม 1

กลุ่ม 1.1

กลุ่ม 1.2

เลือกกลุ่ม 2

ขั้นตอนการสมัครฝึกงานและเลือกกลุ่ม

ภายใน 31 ตุลาคม 2562

ต้องเลือกกลุ่ม 1 หรือ 2 จงึถือว่าลงทะเบยีนฝึกงานสมบรูณ์



ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1
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กลุ่ม 1.1 ขั้นตอนส าหรับนิสิตที่จดัหาหนว่ยงานเอง 
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กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบเว็บไซต์ฝึกงาน รอกรรมการฝึกงาน
ภาควิชาตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานเพ่ืออนุมัติ จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบ
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงานได้

2

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่ต้องการเข้าฝึกงาน

- นิสิตต้องแจ้งระยะเวลาการฝึกงานให้กับหน่วยงานทราบ ตาม
ก าหนดของคณะฯ คือ 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

- การเปลี่ยนแปลงวัน ระยะเวลาการฝึกงานต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทางคณะฯ เท่านั้น

- ลากิจ-ลาป่วย ได้ไม่เกิน 5 วันท าการ

* ไม่สามารถเรียนภาคฤดูร้อนพร้อมกับการฝึกงานได้

1



ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1 กรอกรายละเอียดหน่วยงาน
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กลุ่ม 1.1 ขั้นตอนส าหรับนิสิตที่จดัหาหนว่ยงานเอง (ต่อ)
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5 หากนิสิตไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานเองได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 นิสิตจะต้องเข้าฝึกงาน

ในภาคฤดูร้อนถัดไปคือ ปี พ.ศ. 2564

น าหนังสือ ตอบรับ หรือ ตอบปฏิเสธ จากหน่วยงานมายื่นที่ภาควิชา 
• หากหน่วยงานตอบปฏิเสธ  ต้องมหีนังสือเป็นลายลักษณอ์ักษร หรือ e-mail มายื่นที่

ภาควิชา จึงจะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉบับต่อไปให้ส าหรับหนว่ยงานอื่น และ
นิสิตต้องเริ่มท าตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้ง หรือ สามารถขอเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มที่ 2    
(มีความประสงค์ให้คณะฯ จัดหาหน่วยงานให้)

• หากหน่วยงานตอบรับ นิสิตต้องเข้าฝึกงานที่หน่วยนั้น ห้ามยกเลิกโดยเด็ดขาด
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3 สั่งพิมพ์ใบขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงาน และน าหนังสือไปยื่นให้กับหน่วยงาน กรณีที่หน่วยงาน
ต้องการหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉบับจริง ขอให้ติดต่อหน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1                                             



ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1
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เพิ่มชื่อเพ่ือนที่จะไปฝึกงานที่หน่วยงานเดียวกัน ท าได้เฉพาะนิสิตภายในภาควิชาเดียวกันเท่านั้น



ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1
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ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1
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ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1
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ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1
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ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.1
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กลุ่ม 1.1

1) หาสถานที่
ฝึกงาน

2) กรอกข้อมูลใน
เว็บไซต์เพื่อขอ
หนังสือขอความ

อนุเคราะห์

3) อาจารย*์
กดอนุมัติ

4) นิสิตพิมพ์
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์เพื่อไป

ยื่นให้กับ
หน่วยงาน

5.1) หน่วยงาน
ตอบรับ

6.1) ส่งหลักฐานการ
ตอบรับให้กรรมการ*
เพื่อลงบันทึกในระบบ 
พิมพ์หนังสือส่งรายชื่อ

นิสิตฝึกงานและ
เตรียมตัวไปฝึกงาน

5.2) หน่วยงาน
ปฏิเสธ

6.2) ส่งหลักฐานการ
ถูกปฏิเสธให้กรรมการ*
เพื่อลงบันทึกในระบบ 
เพื่อขอเปลี่ยนกลุ่ม
ฝึกงาน หรือเริ่ม
ขั้นตอนที่ 1 ใหม่
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* กรรมการผู้ดูแลการฝึกงานและสหกิจศึกษาของภาควิชา



นิสิตมีความประสงค์ฝึกงานต่างประเทศ

•เลือกกลุ่ม 1.1
•ติดต่อภาควิชาเรื่องความร่วมมือของสถานที่ฝึกงาน
•ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ที่ หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1
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กลุ่ม 1.2 ขั้นตอนสถานประกอบการที่มีการคัดเลือกนิสิตเอง หรือสมัคร
ผ่านเว็บไซต์ เช่น SCG., บางจาก., สยามคูโบต้าฯ บมจ.ปตท., AIS, DTAC…

• ตรวจสอบรายชื่อบริษัทในเว็บไซต์ฝึกงาน
• แจ้งข้อมูลกับคณะเมื่อสมัครฝึกงาน เพ่ือจะดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ส าหรับสถานประกอบการที่มีชื่อ

รายการอยู่ในระบบแล้ว
• ถ้าหน่วยงานที่ประกาศรับสมัครฝึกงานไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ให้แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลประจ าภาควิชา เพื่อขอเพ่ิม

รายชื่อเข้าไปในฐานข้อมูล
• นิสิตสามารถสมัครได้ ครั้งละ 1 สถานประกอบการเท่านั้น

• หากหน่วยงานตอบปฏิเสธ  ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมายื่นที่ภาควิชา จึงจะออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ฉบับต่อไปส าหรับหน่วยงานอื่นให้ และนิสิตต้องเริ่มท าตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้ง

• หากหน่วยงานตอบรับ นิสิตต้องเข้าฝึกงานท่ีหน่วยงานนั้น ห้ามยกเลิก
• น าหลักฐานการตอบรับจากสถานประกอบการส่งที่ภาควิชาต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน
• หากนิสิตไปท าการสมัครฝึกงานกับสถานประกอบการใดๆ โดยไม่แจ้งให้คณะฯ ทราบก่อน จะถือเป็นโมฆะ และไม่

อนุญาตให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการนั้น 
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ขั้นตอนส าหรับ : กลุ่ม 1.2
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กลุ่ม 1.2

1) หาสถานที่ฝึกงาน

2) กรอกข้อมูลในเว็บไซต์  
(เพื่อขอหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ซึ่งแล้วแต่
ความต้องการของ

หน่วยงาน)

3.1) หน่วยงานตอบรับ

4.1) นิสิตบันทึกผลตอบรับใน
ระบบและน าเอกสารยนืยันกับ
กรรมการ * เพื่ออนุมัติ พิมพ์
หนังสือส่งรายชื่อนิสิตฝึกงาน
และเตรียมตัวไปฝึกงาน

3.2) หน่วยงานปฏิเสธ

4.2) นิสิตบันทึกผลการถูกปฏิเสธใน
ระบบและน าเอกสารยนืยันกับ
อาจารย์ * เพื่อขอเปลี่ยนกลุ่ม
ฝึกงาน หรือเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่
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* กรรมการผู้ดูแลการฝึกงานและสหกิจศึกษาของภาควิชา



กลุ่ม 2 ขั้นตอนส าหรับนิสิตให้คณะฯ เป็นผู้จัดหาหน่วยงานให้

37

นิสิตติดตามรายละเอียด ขั้นตอนจากประกาศของภาควิชา และทางเว็บไซต์ฝึกงาน นิสิตจะต้องเข้าไป
ดูรายละเอียดของหน่วยงาน และเลือกหน่วยงานที่ต้องการเข้าฝึกงานจากเว็บไซต์ฝึกงาน ตามก าหนด
ระยะเวลาที่ประกาศ  (ต้องดูประกาศจากภาควิชา และเว็บไซต์ฝึกงาน ซึ่งนิสิตต้องเลือกภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบ) ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะเปิดให้เลือกรอบแรก

1

นิสิตต้องติดตามผลการอนุมัติจากกรรมการฝึกงาน
ของภาควิชา หากไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าฝึกงาน 
ให้นิสิตเลือกหน่วยงานใหม่ จนกว่าจะได้รับการ
อนุมัติเข้าฝึกงาน

2 นิสิตกลุ่มที่ 2 ไม่สามารถขอย้ายไปอยู่กลุ่ม
ที่ 1.1 หรือ 1.2 ได้
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กลุ่ม 2

1) คณะฯประกาศ
หน่วยงานที่จะรับ
นิสิตเข้าฝึกงาน

2) นิสิตดู
รายละเอียด
หน่วยงานในเว็บต์
(ประมาณ 5 วัน)

3) คณะฯ เปิดระบบ
เพื่อให้นิสิตเข้าเลือก

หน่วยงาน

4.1) นิสิต
เลือก

หน่วยงาน

5.1) กรรมการ* 
อนุมัติ

6.1) หน่วยกิจการนิสิตพิมพ์หนังสือ
ส่งรายชื่อนิสิตฝึกงานและเตรียมตัว

ไปฝึกงาน

5.2) กรรมการ*

ไม่อนุมัติ

6.2) นิสิตรอเลือกรอบต่อไปแต่หาก
ไม่มีคณะฯ จะช่วยหาหน่วยงานให้

4.2) นิสิตไม่เลือก
หน่วยงาน

6.3) นิสิตรอเลือกรอบต่อไป แต่หากไม่มี
รอบต่อไป  จะต้องไปฝึกงานปี พ.ศ.2564
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* กรรมการผู้ดูแลการฝึกงานและสหกิจศึกษาของภาควิชา
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นิสิตรหัส 56, 57, 58, 59, 60 ทุกคน 
ต้องลงทะเบียน 

รายวิชาฝึกงาน 012xx399 (1 หน่วยกิต) 
เพื่อที่จะจบการศึกษา



การลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 012xx399 ส าหรับนิสิตรหัส 60

40

นิสิตรหัส 60 ที่เข้าฝึกงานในปี พ.ศ. 2563 ทุก
คน ต้องลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 
012xx399 ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2563

1 ผลการฝึกงานในปี พ.ศ. 2563 ใช้ส าหรับการลงทะเบียน
วิชาฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น 
และไม่สามารถเก็บผลการฝึกงานในปี พ.ศ.2563 นี้ ไปใช้ใน
การลงทะเบียนวิชาฝกึงานในภาคการศึกษาอื่นๆ ได้

2

นิสิตรหัส 60 ท่ีฝึกงานในปี พ.ศ. 2563 แล้ว 
ไม่ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน ตามข้อ 1 จะต้อง
ฝึกงานใหม่ในปี พ.ศ.2564

3 นิสิตที่มีปัญหา เช่น ไม่สามารถฝึกงานได้ มีปัญหาเรื่อง
แผนการเรียน ให้ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกงานประจ าภาควิชา เพื่อขอค าปรึกษา

4
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การลงทะเบียนวิชาฝึกงานส าหรับนิสิตรหัส 
56, 57, 58, 59

ที่ยังไม่ได้ฝึกงานหรือตกฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ติดต่อกรรมการผู้ดูแลการฝึกงานประจ าภาควิชา
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เกณฑ์การให้คะแนน
1. ส าหรับนิสิตรหัส 55 และต่ ากว่า (55, 54, …) ใช้เกณฑ์เดิม คือ ผ่าน หรือไม่ผ่าน โดยใช้คะแนน

จากการประเมินผล จ านวนวันและเวลาฝึกงาน และรายงานฝึกงาน

2. ส าหรับนิสิตรหัส 56, 57, 58, 59, 60 

42

คะแนนประเมิน
จากหน่วยงาน
90 คะแนน

คะแนนจาก
จ านวนวันฝึกงาน

10 คะแนน

คะแนน
รายงาน

คะแนนรวม 100 คะแนน 50 คะแนน

ร้อยละ 50 50

ร้อยละ 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 เข้าท างานสายเกิน 5 ครั้ง 
หรือ ลากิจลาป่วยเกิน 5 วัน 
หรือ ขาดงาน***   



ฝึกงานเป็นวชิาบังคบั นิสิตตอ้งฝึกงานและลงทะเบียนวิชา
ฝึกงานทุกคน ยกเวน้นิสิตในสาขาวิชา Software and

Knowledge Engineering

43

วชิาสหกจิศึกษาเป็นวิชาเลือก ขึน้อยู่กบัหลกัสูตร



การขอทุนสนับสนุนฝึกงาน/
สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

ติดต่อโครงการ IUP
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หลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
ณ ต่างประเทศ โครงการ IUP
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• คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50
• มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
• ให้ทุนสนับสนุนไม่เกิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
• โครงการ IUP สนับสนุน 30,000 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ในดุลพินิจของภาควิชาต้น

สังกัด

• ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ฝึกงาน www.wt.eng.ac.th (หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด)
กรอกข้อมูล ให้ผู้ปกครองลงนามและอาจารย์ท่ีปรึกษาแนบส าเนาทรานสคริป

• ส่งที่ธุรการภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ก าหนด



สรุป
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• 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 • ลงทะเบียนฝึกงานในเว็บไซต์
www.wt.eng.ku.ac.th

• 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนสอบกลางภาค) • วันสุดท้ายของการเปลี่ยนกลุ่ม 1 เป็น กลุ่ม 2 
(เฉพาะผู้ถูกปฏิเสธจากหน่วยงานเท่านั้น) 

• ท าค าร้องผ่านอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกงานของ
ภาควิชา ส่งที่หน่วยกิจการนิสิต (อาคาร 1 ชั้น 1)

• ภายใน 30 เมษายน 2563
(ก่อนเริ่มฝึกงานตามก าหนดคณะฯ 1 เดือน)

• ต้องหาสถานที่ฝึกงานเองให้ได้
• ปิดระบบเว็บไซต์ฝึกงาน

• 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 *** ระยะเวลาฝึกงาน



Timeline การฝึกงาน ปี พ.ศ.2563
นิสิตโครงการ IUP

16 ก.ย.– 31 ต.ค.
2562

28 ก.พ.2563
ภายใน 

30 เม.ย.2563
ตามปฏิทิน มก.1 มิ.ย. – 31 ก.ค.

2563
ประกาศคณะฯ

ลงทะเบียนฝึกงาน
ในเว็บ และเลือกกลุ่ม

กลุ่ม 2 เลือกสถานท่ี
ฝึกงานจากเว็บฝึกงาน

วันสุดท้ายของการเปลี่ยน 
กลุ่ม 1 เป็น กลุ่ม 2

ฝึกงาน ลงทะเบียนฝึกงาน
ส่งใบประเมินผลและ

ใบลงเวลา

1 2 3 5 6 7

ภาควิชาก าหนดวัน
ส่งรายงานการฝึกงาน

ประกาศคณะฯ

ปฐมนิเทศฝึกงาน

4

กลุ่ม 1.1 หรือ 1.2
ได้สถานท่ีฝึกงาน

ตามประกาศ
จากคณะฯ



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