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การฝกงานของนักศึกษา
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� ไดเห็นความสำคัญของการฝกงาน โดยมุง หวัง
ใหการฝกงานเปนเคร�อ่ งมือของการศึกษา เพ�อ่ ใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสฝกหัดและประยุกต ใช
ความรูท ่ีไดรบั ในหองเร�ยน และสรางความคุน เคยกับการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เปนการเสร�มสราง
ใหนกั ศึกษารูจ กั มีมนุษยสัมพันธ สามารถทำงานรวมกับผูอ น่ื ไดเปนอยางดี กอนทีจ่ ะสำเร็จ
การศึกษาเพ�อ่ ประกอบอาชีพตอไป มหาว�ทยาลัยฯ จ�งไดบรรจ�การฝกงานของนักศึกษาเขาไว
เปนสวนหนึ่งของว�ชาบังคับในหลักสูตรของนักศึกษา

วัตถุประสงคของการฝกงาน
• เพ�อ่ ใหนกั ศึกษาเขาใจในลักษณะงานและงานว�ชาชีพ ไดเร�ยนรูก ารจัดการและบร�หารงาน
ในสถานประกอบการ และสามารถนำความรูที่เร�ยนรู ในหองเร�ยนไปประยุกต ใช ในงานที่
ฝกปฏิบตั ิ
• เพ�อ่ ใหนกั ศึกษาไดรจู กั การปรับตัวใหเขากับสังคมในสถานประกอบการ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ น
เปนผูน ำและผูต ามทีเ่ หมาะสม
• เพ�่อใหนักศึกษาไดเร�ยนรูเทคโนโลยี และอ�ปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข�้นในสถานประกอบการ
รวมทัง้ ว�ธแี ก ไขปญหา
• เพ�อ่ ใหนกั ศึกษาไดเร�ยนรูห นาที่ และลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของบุคลากรในสถานประกอบการ
เชน บุคลิกภาพเฉพาะตำแหนง หนาทีค่ วามรับผ�ดชอบ วัฒนธรรมองคกร และการทำงาน
รวมกันระหวางบุคลากรในสถานประกอบการ
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ระยะเวลาการฝกงาน
ระยะเวลาข�้นอยูกับคณะ/ภาคว�ชาที่กำหนดไว ในหลักสูตร โดยสะสมชั่วโมงการฝกงานได และ
ไมจำเปนตองใชเวลาฝกงานตอเนื่องในคราวเดียวกัน หร�อเฉพาะในวันและเวลาทำการเทานั้น

เกณฑการประเมินผลการฝกงาน
1

คะแนนแบบประเมินผลการฝกงานจากสถานที่ฝกงาน รวม 100 คะแนน โดยแบงเกณฑ
การประเมินไว ดังนี้

ดีมาก

= 91 – 100 คะแนน

ดี

= 81 – 90

คะแนน

พอใช

= 70 – 80

คะแนน

ควรปรับปรุง = ต่ำกวา 70 คะแนน
โดยนักศึกษาตองไดคะแนนในสวนนี้ ไมต่ำกวา 70% ถึงจะถือวาผานสวนของการประเมิน
2

คะแนนรายงานการฝกงาน ซึง่ นักศึกษาจะตองเปนผูจ ดั ทำ คนละ 1 เลม สงอาจารยทป่ี ร�กษา
มีคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ฝกงาน (คะแนนรวม 30 คะแนน)
1.1 ชื่อ ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ พรอมนโยบาย หร�อเปาหมายของการดำเนินงาน
หร�อ การประกอบการ
1.2 ลักษณะ และว�ธีการของการดำเนินงานหร�อการประกอบการ เชน เปนหนวยผลิตหร�อหนวย
บร�การ ใชปจจัยใดเพ�่อการผลิต ปร�มาณการผลิตเปนเทาใด และอยางไร
1.3 ระบบการบร�หารและอัตรากำลัง โดยแสดงแผนผังการแบงสายงาน (Organization Chart)
หนาทีค่ วามรับผ�ดชอบของหนวยงานยอยในแตละงาน และใหแสดงขอคิดเห็นวาเหมาะสมหร�อไม
1.4 เข�ยนแผนผัง (Layout) ของสถานที่ฝกงาน แสดงบร�เวณ และที่ตั้งของหนวยงานยอยที่
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ
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2. ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา (คะแนนรวม 50 คะแนน)
2.1 หนวยงานยอยที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหประจำการ
2.2 หนาที่ความรับผ�ดชอบของหนวยงานยอย
2.3 นโยบายและว�ธีการดำเนินงานของหนวยงานยอย เชน มาตรการดานความปลอดภัย
(Safety Measures) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) นโยบายการบำรุงรักษา
(Maintenance Policy) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน
2.4 หนาที่ความรับผ�ดชอบของนักศึกษา โดยระบุขอบขายของงาน และกิจการตาง ๆ ตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.5 บุคคลและหร�อหนวยงานอืน่ ทีต่ อ งเกีย่ วของในการปฏิบตั หิ นาที่ เคร�อ่ งจักร หร�ออ�ปกรณ
ทีต่ อ งใชในการประกอบหนาที่ โดยบรรยายสภาพ วัตถุดบิ ทีป่ อ นเขาระบบ ผลิตภัณฑท่ี
ออกจากระบบ กำลังการผลิต ปญหาเคร�่อง และเปร�ยบเทียบกับเคร�่องอื่น ๆ (ที่ทราบ)
2.6 ปญหาและอ�ปสรรคในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผ�ดชอบ โดยเนนที่เปนผลใหการ
ปฏิบตั งิ านขาดประสิทธิภาพ เชน การประสานงาน การจายงาน การติดตามงาน ความ
ลาสมัยของเคร�่องจักร อ�ปกรณ คุณภาพของผลผลิต เปนตน
3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (คะแนนรวม 20 คะแนน)
3.1
3.2
3.3
3.4

REPORT

REPORT

ประสบการณดานว�ชาชีพในเชิงปฏิบัติที่คิดวาไดรับ
ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ ในการปฏิบัติงาน
แนวทางแก ไขหร�อผอนคลายปญหาและอ�ปสรรคที่พบเห็น ตามขอ 2.6
ความเหมาะสมของสถานที่ฝกงานที่เกี่ยวกับนักศึกษา เชน หนาที่ความรับผ�ดชอบ
สภาพงาน สภาวะแวดลอม เปนตน

โดยนักศึกษาตองไดคะแนนในสวนนี้ ไมต่ำกวา 70% ถึงจะถือวาผานสวนของรายงาน

หมายเหตุ
1. ระหวางการฝกงานใหนักศึกษาลงบันทึกรายงานการฝกงานประจำสัปดาห เสนอรายงานการฝกงาน
ใหผูควบคุมดูแลการฝกงานตรวจและลงนามรับรองทุกสัปดาห และตองนำบันทึกประจำสัปดาหเขาเลม
รายงานสงอาจารยที่ปร�กษาหลังสิ�นสุดการฝกงาน
2. ขอมูลใดทีส่ ถานทีฝ่ ก งานไมสามารถเปดเผยได ขอใหนกั ศึกษาเข�ยนรายงานจากการสังเกต และใหหมายเหตุ
ในใบรายงานวาเปนการสังเกต หร�อความคิดเห็นสวนตัวของนักศึกษา
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ขั้นตอนการฝกงานอ�ตสาหกรรม
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบร�ษัท/หนวยงานที่สนใจ
ในเบื้องตนโทรไปสอบถามบร�ษัทกอนวา ยินดีรับนักศึกษาเขาฝกงานในชวงเวลา และรับสาขาว�ชาของ
นักศึกษา ในชวงเวลาที่นักศึกษาตองการฝกงานหร�อไม หากยินดีจะรับนักศึกษาเขาฝกงาน ใหนักศึกษาทำการ
ยื่นคำรองในลำดับตอไป โดยตองสอบถามขอมูล ดังนี้
• เร�ยนจดหมายถึงใคร ตำแหนงใด เชน ผูจัดการฝายบุคคล
• ชื่อผูประสานงาน อีเมล และเบอรติดตอ
• สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร หลักฐานการสมัคร และอื่น ๆ
• ที่อยูที่จะสงเอกสารขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถดูฐานขอมูลบร�ษัทที่เคยรับนักศึกษาเขาฝกงานไดที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา

(New Acis) ฝกงาน >> รายงานรายชื่อบร�ษัทที่เคยรับนักศึกษาฝกงาน

2. ยื่นคำรองฝกงาน
นักศึกษายื่นคำรองฝกงานออนไลน ที่ https://bit.ly/kmutt-intern
หร�อ สแกน QR Code (login ผาน @kmutt.ac.th)
• เมื่อยื่นคำรองฝกงานแลว นักศึกษาจะไดรับหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน ภายใน
3 วันทำการ หลังจากวันที่ตัดรอบรับคำรองฝกงาน (ตัดรอบทุกวันจันทร และวันพฤหัสบดี)
• สำนักงานกิจการนักศึกษาจะสงอีเมลหนังสือขอความอนุเคราะหรบั นักศึกษาฝกงานใหบร�ษทั /หนวยงาน
และสำเนา (CC) ใหนักศึกษา

หมายเหตุ
1. กอนยื่นคำรองฝกงาน นักศึกษาตองไดรับการเห็นชอบการฝกงานจากอาจารยที่ปร�กษา และผูปกครอง
2. สามารถยื่นคำรองได ครั้งละ 1 บร�ษัทเทานั้น หากบร�ษัท/หนวยงานที่รองขอฝกงานตอบปฏิเสธจ�งจะ
สามารถยื่นคำรองใหม ได และไมอนุญาตใหนักศึกษาเปลี่ยนหร�อยกเลิกสถานที่ฝกงานโดยเด็ดขาด
3. นักศึกษาควรยื่นคำรองฝกงานกอนการฝกงานอยางนอย 1 เดือนกอนกำหนดการฝกงาน
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นักศึกษา

SAO

สำนักงาน
กิจการนักศึกษา

บร�ษัท/หนวยงาน

3. ตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพ�จารณาจากบร�ษทั /หนวยงาน ไดท่ี ระบบสารสนเทศ (NewAcis)
>> ฝกงาน >> สอบถามผลการตอบรับหร�อปฏิเสธ
• รอพ�จารณา คือ เอกสารอยูใ นขัน้ ตอนดำเนินการ นักศึกษาตองติดตามผล โดยโทรไปสอบถาม
บร�ษัทวา ไดรับเอกสารแลวหร�อยัง และผลการพ�จารณาเปนอยางไร โดยนักศึกษาตองติดตามผลให
ถึงทีส่ ดุ ในระหวางทีอ่ ยูใ นขัน้ ตอนของการรอพ�จารณา ไมอนุญาตใหนกั ศึกษายกเลิกบร�ษทั ทีร่ อพ�จารณา
และทำคำรองขอบร�ษัทใหมโดยเด็ดขาด
• ปฏิเสธ คือ บร�ษัทไมสะดวกรับนักศึกษาฝกงาน นักศึกษาตองทำคำรองใหมตั้งแตขั้นตอนแรก
• ตอบรับ คือ บร�ษัทยินดีรับนักศึกษาฝกงาน นักศึกษารอรับหนังสือสงตัวเพ�่อรายงานตัวเขา
ฝกงานในขั้นตอนตอไป

4. รายงานตัวเขาฝกงาน
• สำนักงานกิจการนักศึกษาจะสงอีเมลหนังสือขอสงนักศึกษาเขารับการฝกหัดปฏิบัติงาน และ
แบบฟอรมประเมินผลการฝกงานใหบร�ษัท/หนวยงาน และสำเนา (CC) นักศึกษา (ดำเนินการจัดสง
เอกสารภายใน 1-2 สัปดาหกอนกำหนดการฝกงาน)
• กอนเร��มการฝกงาน ขอใหนักศึกษาติดตอสอบถามกับบร�ษัทที่ฝกงานเพ�่อนัดหมายอีกครั้ง
เชน สอบถามวัน เวลา สถานที่รายงานตัว เอกสารหร�อหลักฐานตาง ๆ ที่บร�ษัทกำหนด ฯลฯ

5. สงรายงานการฝกงาน
• นักศึกษาจะตองสงรายงานการฝกงาน หลังจากสิ�นสุดการฝกงานภายใน 2 สัปดาห ที่ภาคว�ชา
• ระหวางการฝกงานใหนักศึกษาลงบันทึกการฝกงานประจำสัปดาห และใหผูควบคุมการฝกงาน
ตรวจและลงนามรับรองทุกสัปดาห และตองนำบันทึกประจำสัปดาหเขาเลมรายงานการฝกงานดวย
• นักศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบันทึกการฝกงานประจำสัปดาห ไดที่ ระบบสารสนเทศ
(NewAcis) >> ฝกงาน >> เอกสาร Download >> แบบฟอรมบันทึกการฝกงานประจำสัปดาห
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6. สงแบบประเมินผลการฝกงาน
• สงแบบประเมินผลการฝกงาน หลังจากสิ�นสุดการฝกงานภายใน
2 สัปดาห ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ไดที่ https://bit.ly/evaluate-intern
หร�อ สแกน QR Code (login ผาน @kmutt.ac.th)

7. ตรวจสอบการรับแบบประเมินฝกงาน
• นักศึกษาสามารถตรวจสอบการรับแบบประเมินผลการฝกงาน ไดที่
https://bit.ly/check-evaluate หร�อ สแกน QR Code (login ผาน
@kmutt.ac.th)

8. บันทึกแสดงความคิดเห็นตอบร�ษัท
• เมื่อสิ�นสุดการฝกงานแลว ใหนักศึกษาไปแสดงความคิดเห็นตอบร�ษัทใน ระบบสารสนเทศ (NewAcis)
>> ฝกงาน >> บันทึกแบบแสดงความคิดเห็นตอบร�ษัท

9. หนังสือรับรองการฝกงาน
• สามารถยื่นคำรองขอหนังสือรับรองการฝกงานออนไลน
ไดที่ https://bit.ly/cert-intern หร�อ สแกน QR Code
(login ผาน @kmutt.ac.th)
• เมื่อยื่นคำรองขอหนังสือรับรองการฝกงานแลว นักศึกษาจะไดรับหนังสือรับรองการฝกงานทางอีเมล
ภายใน 1 - 2 วันทำการ

หมายเหตุ
สำนักงานกิจการนักศึกษาจะออกหนังสือรับรองการฝกงาน
เฉพาะนักศึกษาที่ไดรับเกรดฝกงานแลวเทานั้น
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10. เอกสาร Download
•
•
•
•
•

ขอปฏิบัติการฝกงานของนักศึกษา พ.ศ. 2563
Info ขั้นตอนการฝกงาน
แบบฟอรมประเมินผลการฝกหัดปฏิบัติงานของนักศึกษา
แบบฟอรมบันทึกการฝกงานประจำสัปดาห
กรมธรรมประกันภัย

สามารถดาวนโหลดเอกสารเกี่ยวกับการฝกงานเพ��มเติม ไดที่
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (New Acis) >> ฝกงาน >> เอกสาร Download
หร�อ สแกน QR Code (https://bit.ly/download-intern)
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สอบถามขอมูลเพ��มเติม
กลุมงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ�่อพัฒนานักศึกษา
สำนักงานกิจการนักศึกษา
ชั้นลาง อาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป
0-2470-8115
sao@kmutt.ac.th
sao-kmutt

ดาวนโหลดคูมือการฝกงาน
ฉบับออนไลน ไดที่

https://tiny.cc/kmuttintern2021

