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บทนํา 

 

ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย และสาขา

วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ศึกษาอยูในหลักสูตรเหลานี้ตองผานการฝกงาน

ภาคฤดูรอนโดยเขาฝกงานในหนวยงาน ซึ่งอาจจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได เปนเวลาไมนอยกวา 240 

ชั่วโมง พรอมทั้งผานการประเมินผลการฝกงานจากหัวหนางานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน จึงจะสําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรที่กลาวมาขางตน 

คูมือการฝกงานนี้จะกลาวถึงข้ันตอนที่นักศึกษาจะตองดําเนินการ ไมวาจะเปนคุณสมบัติของนักศึกษาที่

สามารถฝกงานภาคฤดูรอนได การพิจารณาเกณฑของนักศึกษา ขั้นตอนการขอฝกงาน การขอหนังสือขอความ

อนุเคราะห การออกหนังสือสงตัวนักศึกษาเพ่ือออกไปฝกงาน เกณฑการประเมินผลการฝกงาน สิ่งที่ตองนําสง

ภาควิชาฯ หลังจากฝกงานภาคฤดูรอน รวมไปถึงการใชระบบการจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษ Version 2 

 

          ผูจัดทํา 

             12 กุมภาพันธ 2564 

  



 

 

1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝกงาน 

เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและผานวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

2. การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาชั้นปเขาระบบจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษที่ 202.44.39.151:8400 โดยเขาไป

ในเมนูดานซายมือ “ตรวจทรานสคริป” อาจารยที่ปรึกษาจะพบรายชื่อนักศึกษาชั้นปของทาน จากนั้นคลิก 

“ตรวจสอบ” ระบบจะเขาไปสูระบบ klogic ระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา (KRIS) เพื่อใหทาน

ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาในสวนของการลงทะเบียนและตรวจสอบจบ  

คลิก             ในกรณีที่นักศึกษาผานเกณฑคุณสมบัติของนักศึกษาฝกงาน ในกรณีที่นักศึกษาไมผาน

เกณฑคณุสมบัติในปการศกึษานั้นๆ ใหอาจารยที่ปรึกษาชั้นปประเมินนักศึกษาคนดังกลาวในปการศึกษาถัดไป  

 

 

  



 

 

3. ขั้นตอนการขอฝกงาน 

3.1 ใหนักศึกษาติดตอบริษัทหรือหนวยงาน (อยางไมเปนทางการ) เพื่อสอบถามวาบริษัทหรือหนวยงานใด

รับนักศึกษาเขาฝกงานภาคฤดูรอนบาง 

3.2 สอบถามชื่อและตําแหนงของผูที่นักศึกษาตองติดตอเพื่อทําเรื่องขอเขาฝกงาน พรอมทั้งที่อยูของ

บริษัท/หนวยงานใหครบถวน 

3.3 กรอกแบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงาน โดยมีชองทางการกรอกแบบฟอรม 2 

ชองทาง (เนื่องดวยสถานการณ COVID-19 ระลอกใหม) 

 - Google Form ที่ link https://forms.gle/EXGRpAncbRfPU9Co7 

- แบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงาน ในภาคผนวกของเอกสารนี้ หรือนักศึกษาสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://stat.kmutnb.ac.th/as/ดาวนโหลดเอกสาร/   

3.4 ยื่นแบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงาน 

- กรณีที่นักศึกษาสงผาน Google Form คุณรัตพงษ อัมพวาจะตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่กรอก

แบบฟอรมชวงเวลา 15:00 น. ของทุกวัน 

- กรณีท่ีนักศึกษากรอกแบบฟอรมขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงานนําสงไดที่คุณรัตพงษ อัมพวา 

ที่ภาควิชาฯ 

3.5 ขอรับหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงานจากภาควิชาฯ ที่ธุรการภาควิชาภายหลังการยื่นแบบฟอรม 

แลว 3 - 5 วันทําการ 

3.6 นําหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงานไปยื่นท่ีบริษัทหรือหนวยงานที่นักศึกษาติดตอไวตามขอ 3.1 

3.7 รอผลการตอบรับจากบริษัทหรือหนวยงาน 

 3.7.1 ในกรณีท่ีบริษัท/หนวยงานตอบรับนักศึกษาเขาฝกงาน ใหนักศึกษานําแบบฟอรมตอบรับ 

(แนบไปกับหนังสือขอความอนุเคราะห) สงที่คณุรตัพงษ อัมพวา 

3.7.2 ในกรณีที่บริษัทตอบปฏิเสธ ใหนักศึกษาติดตอบริษัท/หนวยงานแหงใหม โดยดําเนินการ

ตั้งแตขอ 3.1 ใหม โดยนักศึกษาตองแนบใบตอบปฏิเสธของบริษัท/หนวยงานที่เคยยื่นเอกสารแลวเพื่อเป

นหลักฐานในการขอหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงานในหนวยงานแหงใหม ทั้งนี้เพ่ือเปนการปองกันปญหาที่

เกิดจากนักศึกษาไดรับการตอบรับเขาฝกงานหลายแหง ทําใหนักศึกษาตองสละสิทธิ์ในการฝกงานกับบริษัท/

หนวยงาน อันเปนการทําลายเครดิตของการขอความอนุเคราะหเขาฝกงานของนักศึกษารุนตอๆ ไป 

3.7 เขาระบบจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษที่ 202.44.39.151:8400 เพ่ือกรอกขอมูลของบริษัท/

หนวยงาน บุคคลที่ตดิตอ และเบอรโทรศัพท โดยรายละเอียดของการเขาระบบจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

3.8 รับหนังสือสงตัวนักศึกษาเพ่ือฝกงานภาคฤดูรอนกอนออกฝกงาน 1 สัปดาห เพ่ือยื่นใหกับทางบริษัท/

หนวยงาน โดย 



 

 

 3.8.1 ในกรณีที่สถานการณ COVID-19 ระลอกใหมคลี่คลาย ใหรับหนังสือสงตัวนักศึกษาที่

อาจารยผูประสานงานในวันอบรมนักศึกษากอนออกฝกงาน 

 3.8.2 ในกรณีที่สถานการณ COVID-19 ระลอกใหมยังไมคลี่คลาย รับหนังสือสงตัวนักศึกษาไดท่ี

คุณรัตพงษ อัมพวา และเขาอบรมนักศึกษากอนออกฝกงานผาน zoom 

 

4. การอบรมการฝกงาน 

 นักศึกษาฝกงานทุกคนจะตองเขาอบรมกอนการฝกงาน (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน) โดยอาจารยผูประสานงาน

จะเปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติตนและขอหามในชวงเวลาฝกงาน เกณฑการประเมินผล การจัดสง

รายงานการฝกงานหลังจากการฝกงาน (การอบรมกอนฝกงานอยูในชวงประมาณ 1 สัปดาหที่นักศึกษาจะออก

ฝกงาน) 

 

5. ขอปฏิบัติของนักศึกษาในชวงเวลาฝกงาน 

เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับจากหนวยงาน/บริษัท ตองปฏิบัติดังนี้ 

4.1 นักศึกษาตองเตรียมความพรอมของตนเอง ตั้งแตทรงผม เสื้อผา การแตงกาย ซึ่งจะตองแตงกายชุด

นักศึกษาใหถูกตองตามระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน เข็มขัดนักศึกษา กระดุม เข็มกลัดอกเสื้อ ควรใสให

ครบ รองเทาหุมสน หุมปลายเทา สีสุภาพ นักศึกษาชายควรใสเนคไท ทั้งนี้ภาควิชาฯ ไมอนุญาตใหนักศึกษาใสเสื้อ

ปฎิบัติการ (เสื้อชอป) 

4.2 นักศึกษาควรเรียนรูความรูในองคกร ควรตระเตรียมขอมูลเหลานี้กอนไปฝกงาน 

4.3 เขาฝกงานวันแรกพรอมหนังสือสงตัวนักศกึษาจากภาควิชาฯ มอบใหหัวหนางาน 

4.4 ตรงตอเวลา ควรไปทํางานกอนเวลาเขางาน และออกงานหลังเวลาเลิกงาน 

4.5 ในบางหนวยงานมีการจัดปฐมนิเทศ นักศึกษาควรเรียนรูเรื่องกฏระเบียบ ปฏิบัติตามกฏของบริษัท/

หนวยงานอยางเครงครัด 

4.6 กิริยาและวาจา สุภาพ ออนนอม และสํารวมกับทุกคนในสถานที่ฝกงาน ตั้งแตหัวหนางาน เพ่ือนรวม

งาน แมแตบุคคลที่มีฐานะดอยกวา เชน พนักงานทําความสะอาด หรือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เปนตน 

กิริยาวาจา พรอมเรียนรู มีน้ําใจ รูจักถามใหถูกที่ ถูกเวลา ถูกกาลเทศะ ไมแสดงสายตาหรือปฏิกิริยากาวราว 

4.7 ซื่อสัตยตอหนาที่ ตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางสุดความสามารถ 

4.8 ไมนําทรัพยสินของบริษัท/หนวยงานออกนอกบริษัท 

4.9 ไมวิจารณบริษัท/หนวยงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู และไมวิจารณหรือนินทาหัวหนางาน ผูรวมงาน 

หรือคนอ่ืนๆ 

4.10 ไมแสดงพฤติกรรมเชิงชูสาวกับผูรวมงาน ไมพูดจาเลนในลักษณะที่สอเชิงชูสาวหรือหยาบโลน 



 

 

4.11 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจํานวนชั่วโมงทํางาน แตหนวยงานอาจจะกําหนดจํานวนวันทํางาน 

นักศึกษาตองหมั่นตรวจสอบวาจํานวนวันทํางานดังกลาว ครอบคลุมเวลาชั่วโมงที่นักศึกษาตองปฏิบัติงานหรือไม 

4.12 การขาดงาน ลางาน หรือมาทํางานสาย ควรมีการแจงลวงหนาพรอมแสดงเหตุผลของการขาดงาน 

ลางาน หรือมาทํางานสาย 

4.13 กลาพูด กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน องคกร กลาที่จะเห็นตาง แต

นําเสนอการเห็นตางดวยทาทีที่นุมนวล 

4.15 จงตั้งเปาหมายในการฝกงานวาเรามาเพ่ือเรียนรู รูจักปรับตัวใหเขากับคน เขากับงานได ฝกงานเพื่อ

เรียนรูและหาบทเรียนจากประสบการณในท่ีทํางาน อาจจะชอบหรือไมชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย งานอาจจะใช

หรือไมใชในสิ่งที่ตองการ แตใหตะหนักวาการฝกงานเปนประสบการณที่เงินอาจจะหาซื้อไมได 

 

6. เอกสารที่จะไดรับพรอมหนังสือสงตัวฝกงาน 

ภาควิชาฯ มอบหนังสือสงตัวฝกงานในวันอบรมกอนฝกงาน โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้ 

6.1 ใบลงเวลาฝกงาน (ตั้งแต 240 ชั่วโมง) 

   - ใหใชใบลงเวลาฝกงานของภาควิชาฯ ในกรณีที่ทางบริษัท/หนวยงานไมมีให 

   - หากหนวยงานที่นักศึกษาฝกงานมีแบบฟอรมใบลงเวลา อาจจะเปนการตอกบัตร หรือ การสแกน

ลายนิ้วมือ ใหนักศึกษาสําเนาของหนวยงานใชมา โดยมีการลงนามรับรองสําเนาของผูมีหนาท่ีดูแลเวลาปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาฝกงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่บริษัทใชระบบสแกนลายนิ้วมือ นักศึกษาควรสอบถามใหชัดเจน

ตั้งแตวันแรกของการเขาฝกงานวาหนวยงานเก็บไฟลรายละเอียดกี่เดือน เนื่องจากบริษัทอาจเก็บไฟลเพียงแค 1

เดือน หากไมแจงขอตั้งแตแรก นักศึกษาอาจจะไดเอกสารเพียงแค 1 เดือน 

6.2 ใบประเมินผลฝกงาน นักศึกษาจะผานการฝกงานภาคฤดูรอนเมื่อไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 

 

7. เอกสารที่จะนําสงภาควิชาฯ หลังจบการฝกงาน 

เอกสารดังนี้ นักศึกษาจะตองนําสงภายในสัปดาหแรกหลังจากกลับจากการฝกงานของนักศึกษา 

7.1 ใบลงเวลาฝกงาน รับรองโดยผูดูแลเวลาฝกงานของนักศึกษา 

7.2 ใบประเมินผลการฝกงาน (ปดผนึกมาจากหนวยงาน) นําสงใหกับอาจารยที่ปรึกษาชั้นป 

7.3 รูปเลมรายงานการฝกงานภาคฤดูรอน นําสงใหกับอาจารยที่ปรึกษาชั้นป 

7.4 Infographic เก่ียวกับหนวยงาน/บริษัท และแผนกที่นักศึกษาไปฝกงาน นําสงบริษัทละ 1 ไฟล ขนาด 

A4 นามสกุล .pdf หรือ .jpg หากมีนักศึกษาฝกงานบริษัทเดียวกัน ใหนักศึกษาชวยกันทํา โดยไมเกิน 2 แผน โดย

นําสงท่ีคุณคณวัฒน รุงทวีวัฒน (kanawat.r@sci.kmutnb.ac.th) เพ่ือเปนขอมูลใหรุนนองในปถัดไป 

 



 

 

8. รายงานการฝกงานภาคฤดูรอน 

สวนประกอบของรายงานการฝกงาน โดยนักศึกษาจะตองเขียนรายงานการฝกงานภาคฤดูรอน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

8.1 ปกรายงาน โดยมีรูปแบบตามเอกสารในภาคผนวก 

8.2 เนื้อหาในรายงาน ประกอบดวย 

   8.2.1 แนะนําองคกร/บริษัท/หนวยงาน 

   8.2.2 ลักษณะงานที่ฝก 

   8.2.3 รายละเอียดการทํางาน 

8.2.4 ความรูทางสถิติที่นําไปใช 

8.2.5 ปญหาที่พบจากการทํางาน 

8.2.6 ผลลัพธทีไ่ดจากการทํางานเก่ียวกับความรูที่ไดรับจากการทํางาน ประสบการณ และการ 

ปรับตัวอื่นๆ  

8.3 ภาคผนวก ประกอบดวยสําเนาใบลงเวลาฝกงาน 

  



 

 

9. การใชระบบการจัดการดานฝกงานและโครงงานพเิศษ Version 2 

 

ขอควรระวัง: เนื่องดวยระบบไมมีการใหแกไขขอมูล ในกรณีที่นักศึกษาพิมพหรือใสขอมูลผิด ดังนั้นควรระมัดระวัง

การกรอกขอมูลและควรตรวจสอบกอนกดยืนยัน 

 

เขาระบบจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษที่ 202.44.39.151:8400 

 

 
 

ในกรณทีี่นักศึกษาเขาใชงานในระบบครั้งแรก ใหกดลืมรหัสผาน จากนั้นระบบจะใหนักศึกษาขอรหัสผานเขาใชงาน

ใหม ในขั้นตอนนี้ในนักศึกษากรอก Email Address ของมหาวิทยาลัย (s6xxxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระบบจะสง link เพื่อทํางานเซ็ตรหัสผานของนักศึกษาที่ Email Address เมื่อนักศึกษาทํางานเซ็ตรหัสผาน

เรียบรอยแลว นักศึกษาจะเขาสูระบบโดยมีหนาแรกของระบบดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเลือกแถบเมนูดานซายมือ “กลุมฝกงาน” เพ่ือกรอกขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่นักศึกษาจะไปฝกงาน ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นคลิก “เลือก” เพื่อตรวจสอบวาหนวยงานที่นักศึกษาจะไปฝกงานนั้นมีอยูในฐานขอมูลหนวยงานของ

ภาควิชาฯ หรือไม หากมีในฐานขอมูลใหนักศึกษาคลิกที่ชื่อบริษัท จากนั้นใหนักศึกษากรอกขอมูลเพิ่มเติม เชน ชื่อ/

ตําแหนงของหัวหนาสวนงานการฝกงาน หากกรณีที่นักศึกษาฝกงานในบริษัทหลายคน นักศึกษาสามารถใสชื่อ

นักศึกษาคนอ่ืนๆ ที่ไปฝกงานในบริษัทเดียวกันพรอมกันได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากไมมีอยูในฐานขอมูล ใหนักศึกษา คลิก “เพ่ิมหนวยงาน” จากนั้นกรอกขอมูลบริษัทใหครบถวนแลวกดยืนยัน 

จากนั้นสถานะของการสรางกลุมฝกงานจะเปน “รอตรวจสอบหนวยงาน” โดยขั้นตอนนี้ผูดูแลระบบหรืออาจารยที่

ปรึกษาชั้นปจะเปนผูตรวจสอบหนวยงานที่นักศึกษาไปฝกงาน 

 

 
 



 

 

 
 

หลังจากผูดูแลระบบหรืออาจารยที่ปรึกษาชั้นปตรวจสอบหนวยงานที่นักศึกษาไปฝกงานเรียบรอยแลว สถานะใน

ระบบของนักศึกษาจะเปน “กรอกขอมูลเพ่ิมเติม” ใหนักศึกษากรอกขอมูลเพิ่มเติมใหครบถวนแลวกดยืนยัน โดยที่

หากนักศึกษามีสถานะเปน “รอเลขหนังสือขอความอนุเคราะห” ในระบบ ถือวาเปนอันเสร็จสมบูรณ ภาควิชาฯ ได

ขอมูลครบถวนแลว 

 

 

หมายเหตุ: ผูจัดทําไดทําแบบสรุปขั้นตอนการดําเนินการการขอฝกงานทั้งหมดในสวนของนักศึกษา อาจารยที่

ปรึกษาชั้นปในสวนของภาคผนวกเรียบรอย  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฟอรมขอหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงาน 
 

คํานําหนาชื่อ   นาย   นางสาว 

ชื่อ:        นามสกุล:        

รหัสนักศึกษา:       Email มหาวิทยาลัย:       

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได:       

สาขาวิชา:   สถิติประยุกต (AS) 

  สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) 

  วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ (SDA) 

ทานเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและผานวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต    ใช   ไมใช 

ทานตองการใหภาควิชาฯ ออกจดหมายขอความอนุเคราะหฝกงาน  

ชื่อ:        ตําแหนง:        

บริษัท/หนวยงาน:             

อาคาร:        ชั้นที:่         

เลขที่:      หมูที่:    ถนน:         

แขวง/ตําบล:       เขต/อําเภอ:        

จังหวัด:        รหัสไปรษณยี:        

บุคคลที่ติดตอสําหรับการขอฝกงานภาคฤดูรอน:          

หมายเลขโทรศัพท:             

 

 



 

 

 

รายงานการฝกงานภาคฤดูรอน 

ประจําปการศึกษา xxxx 
 

 

ตั้งแตวันที่ xx เดอืน พ.ศ. 25xx ถึงวันที่ xx เดอืน พ.ศ. 25xx 

 

สถานที่ฝกงาน 

ชื่อหนวยงาน 

 

ของ 

ชื่อและนามสกุลนักศึกษา 

รหัสนักศึกษา 6xxxxxxxxxxxx 

 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

ชื่อสาขา (ชื่อเต็ม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ (นักศึกษา) 

 
1. นักศึกษาติดตอบริษัท/หนวยงานอยางไมเปนทางการวารับนักศึกษาหรือไม ขอรายละเอียดบุคคลที่ติดตอ เบอร

โทรศพัท ที่อยูของบริษัท/หนวยงาน 

2. กรอกแบบฟอรมขอหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงาน ที่ https://forms.gle/EXGRpAncbRfPU9Co7 หรือ

ดาวนโหลดเอกสารจากเวบไซดภาควิชา สงใหคุณรัตพงษ อัมพวา 

3. ในระยะเวลา 3 – 5 วันทําการ สามารถรับหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงานแลวนําไปยื่นที่บริษัท/หนวยงานที่

นักศึกษาตองการฝกงาน 

4. รอหนังสือตอบรับจากหนวยงาน หากไดรับการตอบรับ นําใบตอบรับนําสงใหคุณรัตพงษ อัมพวา หากไดรับการ

ปฏิเสธใหดําเนินการในข้ันตอนที่ 1 ใหม โดยแนบใบตอบปฏิเสธในการยื่นขอหนังสือขอความอนุเคราะหครั้งใหม 

5. เขาระบบการจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษ ที่ 202.44.39.151:8400 ทําการเซ็ตรหัสผาน โดยการกด

ปุม “ลืมรหัสผาน” จากนั้นกรอก Email มหาวิทยาลัย เพ่ือรับ link เพ่ือเซ็ตรหัสผาน 

6. เมนูดานซาย เลือกเมนู “กลุมฝกงาน” เพ่ือกรอกขอมูลเก่ียวกับบริษัทที่จะไปฝกงาน 

7. คลิก “เลือก” เพ่ือตรวจสอบวามีหนวยงานที่นักศึกษาจะไปฝกงานอยูในฐานขอมูลของภาควิชาฯ หรือยัง  

7.1 ถามีในฐานขอมูล คลิกท่ีชื่อบริษัท จากนั้นกรอกขอมูลเพ่ิมเติม จากนั้นกดยืนยัน สถานะในระบบจะ

เปน “รอเลขหนังสือขอความอนุเคราะห” 

7.2 ถาไมมีในฐานขอมูล ใหนักศึกษา คลิก “เพิ่มหนวยงาน” จากนั้นกรอกขอมูลบริษัทใหครบถวน แลว

กดยืนยัน สถานะในระบบจะเปน “รอตรวจสอบหนวยงาน” เมื่อไดรับการตรวจสอบหนวยงานจากอาจารยที่

ปรึกษาชั้นปแลว สถานะจะเปน “กรอกขอมูลเพ่ิมเติม” กรอกขอมูลเพ่ิมเติม จากนั้นกดยืนยัน สถานะในระบบจะ

เปน “รอเลขหนังสือขอความอนุเคราะห” 

8. ภาควิชาฯ จะประกาศนัดหมายการอบรมกอนฝกงาน เพ่ือแจงขอปฏิบัติและขอควรระมัดระวังในการฝกงาน 

และมอบหนังสือสงตัวในวันอบรมกอนฝกงาน 

9. เมื่อนักศึกษาฝกงานเสร็จเรียบรอยแลว นําสง  

 9.1 ใบลงเวลาฝกงาน รายงานการฝกงาน ใบประเมินผลการฝกงาน (แบบปดผนึกมาจากบริษัท) ที่

อาจารยที่ปรึกษาชั้นป ภายใน 1 สัปดาหหลังจากวันสุดทายของการฝกงาน 

 9.2 Infographic ที่คุณคณวัฒน (kanawat.r@sci.kmutnb.ac.th) 

10.  เขาระบบการจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษ หากสถานะในระบบเปน “ผาน” ถือวานักศึกษาฝกงาน

เสร็จเรียบรอยสมบูรณ 

 

หมายเหตุ: ในข้ันตอนที่ 7 นักศึกษาสามารถใสช่ือนักศึกษาคนอ่ืนๆ ที่ไปฝกงานในบริษัทเดียวกันที่มีใบตอบรับจากบริษัทได 



 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ (อาจารยที่ปรึกษาชั้นป) 
 

เนื่องจากระบบไมมีการแจงเตือนทาง email อาจารยที่ปรึกษาชั้นปควรหมั่นเขาระบบเพื่อตรวจสอบวาในระบบมี

กรณใีหทานตรวจสอบ/ประเมิน/อนุมัติ หรือไม 

1. เขาระบบจัดการดานฝกงานและโครงงานพิเศษที่ 202.44.39.151:8400 เลือกเมนูดานซายมือ “ตรวจ

ทรานสคริป” จะพบรายชื่อนักศึกษาชั้นปแตละคนของทาน คลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะเขาไปสูระบบสารสนเทศ

เพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา (KRIS) เพ่ือตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาในสวนของการลงทะเบียนและรายวิชา 

2. คลิก “อนุมัติ” กรณีท่ีนักศึกษาผานเกณฑคุณสมบัติของนักศึกษาฝกงาน ในกรณีท่ีนักศึกษาไมผานเกณฑ

คุณสมบัติในปการศกึษานั้นๆ ใหอาจารยที่ปรึกษาชั้นปประเมินนักศึกษาคนดังกลาวในปการศึกษาถัดไป 

3. ตรวจสอบวามีการอนุมัติ/ประเมิน กลุมฝกงานหรือไม โดยเลือกเมนูดานซาย “ตรวจสอบกลุมฝกงาน” อาจารย

ที่ปรึกษาควรหมั่นเขามาตรวจสอบในระบบเปนระยะ  

4. แจงรายละเอียดใหกับอาจารยผูประสาน เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสงใบลงเวลาฝกงาน รายงานการฝกงาน 

ใบประเมินผลการฝกงาน กอนการอบรมกอนออกฝกงาน เพ่ือใหอาจารยผูประสานงานไดแจงขอมูลใหนักศึกษา 

5. เมื่อนักศึกษาฝกงานเสร็จเรียบรอย อาจารยที่ปรึกษาชั้นปประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา วา “ผาน” 

หรือไมผาน โดยเลือกเมนูดานซาย “ประเมินนักศึกษาฝกงาน” โดยนักศึกษาที่ผานการฝกงานจะตองไดคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5 จากบริษัท/หนวยงาน 

 

 


