
หนังสือรับทราบและให0ความยินยอมของผู0ปกครองในการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพสถาปCตยกรรม 

ภาคฤดูร0อน ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสถาปCตยกรรมศาสตรK 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรK 

 

เขียนท่ี…………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ. …………. 

 

 ข2าพเจ2า (นาย/ นาง/ นางสาว) ………………………………………………… นิสิตช้ันป?ท่ี......... กำลังศึกษาอยูFในหลักสูตร 

……………………………………………………………..  ภาควิชา……………………......................... พร2อมท้ังผู2ปกครอง (นาย/ นาง/ 

นางสาว) …………………………………………………………….. เก่ียวข2องเปNน …………………… อยูFท่ีสามารถติดตFอได2 ………...…… 

…………………………………………..…………………………………….......................…………….. เบอรRโทรศัพทR…………..........………… 

ได2รับทราบข2อกำหนดของหลักสูตรฯ วFาด2วยคุณสมบัติของผู2จะจบการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR เร่ือง 

มาตรการปXองกันการแพรFระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR ฉบับท่ี 

27 และสถานการณRการระบาดของโคโรนFาไวรัส 2019 (Covid-19) ท่ีกำลังเกิดข้ึนตรงกับชFวงเวลาฝkกปฏิบัติวิชาชีพ

สถาปmตยกรรม ภาคฤดูร2อน ป?การศึกษา 2564 รวมท้ังและมาตรการของสถานประกอบการแล2ว 

 ข2าพเจ2าและผู2ปกครอง จึงขอเลือกและยินยอมในแนวทางการฝkกปฏิบัติวิชาชีพสถาปmตยกรรม ภาคฤดูร2อน ของ

นิสิตข2อใดข2อหน่ึง ดังน้ี 

 ¨ ข2าพเจ2าและผู2ปกครอง รับทราบตFอสถานการณRโรคระบาด และมาตรการของสถานประกอบการท่ีนิสิตเข2า

รFวมฝkกปฏิบัติวิชาชีพ มีความประสงคKและยินยอมให0นิสิตฝ<กปฏิบัติวิชาชีพอยNางตNอเน่ืองจนครบกำหนด ตามข2อกำหนด

ของหลักสูตรฯ ในระหวFางการฝkกงาน ข2าพเจ2าจะปฏิบัติตามมาตรการปXองกันโรคอยFางเครFงครัด และยินดีรับผิดชอบตFอ

ความเส่ียงตFอโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหากเกิดการติดเช้ือ ข2าพเจ2าจะแจ2งให2มหาวิทยาลัยทราบโดย

ทันที 

 ¨ ข2าพเจ2าและผู2ปกครอง รับทราบตFอสถานการณRโรคระบาด มาตรการของสถานประกอบการท่ีนิสิตเข2ารFวม

ฝkกปฏิบัติวิชาชีพ และข2อกำหนดของหลักสูตรฯ เร่ืองคุณสมบัติของผู2จบการศึกษา แตNมีความประสงคKจะขอเล่ือน หรือ

ระงับการฝ<กปฏิบัติวิชาชีพสถาปCตยกรรม ภาคฤดูร0อน ปRการศึกษา 2564 ด0วยความสมัครใจ จนกวFาสถานการณRจะ

บรรเทาหรือกลับเปNนปกติ ในการน้ีได2แนบเอกสารคำร2องท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR เร่ือง ขอแสดงความสมัครใจใน

การไมFเข2ารับการฝkกปฏิบัติวิชาชีพสถาปmตยกรรม ภาคฤดูร2อน ป?การศึกษา 2564 มาด2วยแล2ว  

       

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………นิสิต 

  (………………………………………………………… ) 

 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………ผู2ปกครอง  

  (………………………………………………………… ) 

  





 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 27 

_______________________ 
 
ตามทีเ่กิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ของ 

กรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น  
 

เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 จึงให้ส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด าเนินการดังนี้ 
 

๑. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home)            
  โดยให้หัวหน้าส่วนงานก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผล 

การปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home  
อย่างสม่ าเสมอ โดยให้เป็นไปตามแนวทางส าหรับส่วนงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
แบบ Work on-site เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญจ าเป็นหรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการ 

 
๒. ใหค้ณะวิชาจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online)   

  โดยให้คณะวิชาพิจารณาด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ 
(Online)  กรณีรายวิชาใดที่แจ้งนิสิตให้มาสอบในห้องเรียนไว้แล้ว หรือรายวิชาที่ยังไม่ได้ก าหนดสอบ หากสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีได้ขอให้ด าเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
   อนึ่ง รายวิชาใดที่ไม่สามารถปรับรูปแบบการสอบเป็นออนไลน์ได้ทัน ขอให้พิจารณาในส่วนของ
นิสิตที่มีความเสี่ยงไม่สามารถมาสอบตามก าหนดได้ ให้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) หรือเลื่อนสอบเฉพาะราย 

 
๓. ให้ทุกส่วนงานเน้นย ้ามาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  โดยให้หัวหน้าส่วนงานเน้นย้ าและดูแลก าชับให้บุคลากรระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   
 
๔. กรณีท่ีส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

 



- ๒ - 
 

 
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 8 - 16 เมษายน พ.ศ. 2564 และหากมีการเปลี่ยนแปลง              

หรือมีประกาศเพ่ิมเติมประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 

 

                               ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

 
                                                                         (นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์) 

                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 



             บศ.๑๘ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 
คำร5องทั่วไป 

 

                            วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. .................................. 

①  เรื่อง    ขอแสดงความสมัครใจในการไมBเข5ารับการฝEกปฏิบัตวิชิาชีพสถาปKตยกรรม ภาคฤดูร5อน ปOการศึกษา 2564 

     เรียน ................................................................    (อาจารย4ที่ปรึกษา) 

 

          ข;าพเจ;า  นาย  นางสาว..........................................................................เลขประจำตัว.........................................................  

    นิสิตปCที่.....................ภาควิชา/หลักสูตร ...............................................................................................................................................

 ............................................................................................... คณะสถาปLตยกรรมศาสตร4 

    ที่อยูNปLจจุบัน (ติดตNอทางไปรษณีย4)........................................................................................................................................................ 

   ...................................................................................  โทรศัพท4  (หมายเลขที่ติดตNอได;) ...................................................................     

 E-mail ……………………………………………………………………………  

ความประสงค4 (ระบุความประสงค4และเหตุผล)   ขอระงับการฝ]กปฏิบัติวิชาชีพสถาปLตยกรรม ภาคฤดูร;อน ปCการศึกษา 2564 เนื่องจาก

สถานการณ4โรคระบาดโคโรนNาไวรัส 2019 (Covid-19) ด;วยความสมัครใจ โดยมีความประสงค4จะเลื่อนการฝ]กงานออกไปภายหลัง ทั้งนี้

ข;าพเจ;าและผู;ปกครองมีความเข;าใจในเงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสตูรเปmนอยNางด ี  

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

        (ลงนาม)....................................................................นิสิต        

                            (........................................................)  

 

คำยืนยันจากผู5ปกครองนิสติ         คำยืนยันจากสถานประกอบการ  

               ..….…………………………………................ลงนาม            ..….…………………………………................ลงนาม 

      (....................................................................)          (....................................................................) 

                        ผู5ปกครองนิสิต             ผู5ควบคมุการฝEกงาน 

สNวนของนิสิต 

สNวนของมหาวิทยาลัยฯ 

②  เรียน   หัวหน5าภาควิชา………………….….   

      ..….…………………………………..........................       

      (....................................................................)    

          อาจารย1ที่ปรึกษา  

③   เรียน   คณบดีฯ 

                 เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ 

          ..….………………………………….............  

          (........................................................) 

                      หัวหน5าภาควิชา  

 

④  เรียน   อธิการบดี       ⑤   ¨   อนุมัต ิ

                 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ               ¨   ไมNอนุมัติ   

 

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

             (ผศ.ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค1)                     (ดร.จงรัก  วัชรินทร1รัตน1) 

             คณบดีคณะสถาปKตยกรรมศาสตร1              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 



         เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ ๑.๔ 

 

ช่องทางการส่งเอกสารการฝึกงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

สง่เอกสารยินยอม/ไมย่ินยอมเข้าฝึกงาน ภาควิชา สถาปัตยกรรม 

https://1th.me/esOiK 

 

 

สง่เอกสารยินยอม/ไมย่ินยอมเข้าฝึกงาน ภาควิชา ภมูิสถาปัตยกรรม 

https://1th.me/Vo6k5 

 

 

สง่เอกสารยินยอม/ไมย่ินยอมเข้าฝึกงาน  ภาควิชานวตักรรมอาคาร 

https://1th.me/4i138 

 

https://1th.me/esOiK
https://1th.me/Vo6k5
https://1th.me/4i138
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