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คู่มือสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับสถานประกอบการ 

 
ความหมาย 
   แนวคิดหลักที่ท ำให้เกิดรูปแบบของกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำประกอบด้วยสอง
แนวคิด คือ  

1. กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
(Career Development)  และกำร เข้ ำสู่ ร ะบบกำรท ำ งำนของบัณฑิ ต 
(Employability) ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ  

2. กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สหกิจศึกษำ  
เกิดจำกสถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเพ่ือให้โอกำส 
นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรเป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ก่อน
จบกำรศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำมีโอกำสได้รับควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์
จำกกำรท ำงำนจริง นักศึกษำสำมำรถน ำมำพัฒนำตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เป็นกำรรวมโลกของกำรศึกษำกับ
โลกของควำมเป็นจริงเข้ำด้วยกัน 

 
วัตถุประสงค ์

1. เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ (Career Development)  
พร้อมเสริมทักษะและประสบกำรณ์ให้พร้อมที่จะเข้ำสู่ระบบกำรท ำงำน 

2. เพ่ิมเติมประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และกำรพัฒนำตนเองแก่
นักศึกษำในรูปแบบที่มีคุณค่ำเหนือกว่ำกำรฝึกงำน 

3. เปิดโอกำสให้สถำนประกอบกำรทั้งภำคเอกชนและภำครัฐได้มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

4.  ให้เกิดกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
5.  เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนประกอบกำร และสถำบันอุดมศึกษำผ่ำน

นักศึกษำสหกิจศึกษำและคณำจำรย์นิเทศ อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือที่กว้ำงขวำง
ยิ่งขึ้น 
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ความส าคัญของสหกิจศึกษา 
  สหกิจศึกษำทวีควำมส ำคัญมำกขึ้น มีสถำบันอุดมศึกษำในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ใช้สหกิจ
ศึกษำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำกว้ำงขวำงขึ้นในเกือบทุกสำขำวิชำ โดยมี
เป้ำประสงค์ตรงกัน คือ กำรเสริมคุณภำพบัณฑิต ผ่ำนประสบกำรณ์ท ำงำนในสถำนประกบกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต ตำมมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ รวมทั้งตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ถือเป็นส่วนส ำคัญของกำรเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอำชีพ และเข้ำสู่ระบบกำร
ท ำงำนทันทีที่จบกำรศึกษำ ท ำให้บัณฑิตสหกิจศึกษำ “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงำน” 

ประโยชน์ของสหกิจศึกษา 
1. ด้ำนนักศึกษำ 

1.1 ได้ประสบกำรณ์วิชำชีพตรงตำมสำขำวิชำ 
1.2 มีผลกำรเรียนในสถำบันอุดมศึกษำหลังสหกิจศึกษำดีขึ้น 
1.3 เกิดกำรพัฒนำตนเอง มั่นใจในตนเองมำกขึ้น 
1.4 เกิดทักษะกำรสื่อสำรรำยงำนข้อมูล 
1.5 มีโอกำสได้รับกำรเสนองำนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
1.6 เลือกงำนสำยอำชีพได้ถูกต้อง 
1.7 ได้รับค่ำตอบแทนขณะศึกษำ 
1.8 เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรท ำงำนสูง 

2. ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ 
2.1 เกิดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำนประกอบกำร 
2.2 ได้ข้อมูลย้อนกลับมำปรับปรุงหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
2.3 ช่วยให้สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกตลำดแรงงำน 

3. ด้ำนสถำนประกอบกำร 
3.1 มีนักศึกษำช่วยปฏิบัติงำนตลอดปี 
3.2 พนักงำนประจ ำมีเวลำที่จะท ำงำนส ำคัญได้มำกข้ึน 
3.3 ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงำนได้ถูกต้องเหมำะสมยิ่งขึ้น 
3.4 มีโอกำสสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำนศึกษำ 
3.5 เกิดภำพพจน์ที่ดีด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
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ลักษณะงานที่เป็นสหกิจศึกษา 
1. นักศึกษำปฏิบัติงำนตำมโครงกำรที่ทำงสถำนประกอบกำร และอำจำรย์ที่ปรึกษำ

เห็นชอบ โดยมีพนักงำนที่ปรึกษำดูแลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
2. นักศึกษำมีหน้ำที่รับผิดชอบที่แน่นอน (งำนมีคุณภำพ) อำจได้รับมอบหมำยงำนอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 
3. ท ำงำนเต็มเวลำเสมือนเป็นพนักงำนชั่วครำว 
4. ระยะเวลำปฏิบัติงำน 1 ภำคกำรศึกษำ (16 สัปดำห์) 
5. อำจมีค่ำตอบแทนให้นักศึกษำตำมสมควร 
6. มีกำรนิเทศงำนโดยอำจำรย์นิเทศงำนของหลักสูตรที่นักศึกษำสังกัด 

กระบวนการส าหรับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

• พนักงำนผู้รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์ม สถ 497-03 เสนองำนแก่นักศึกษำตำมคุณสมบัติ
ที่ต้องกำร ส่งมำยังงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ฯ 

• ประสำนงำนกับอำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำจำกหลักสูตรเพ่ือก ำหนดโครงกำรปฏิบัติงำน 

• จัดพนักงำนที่ปรึกษำเพ่ือดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำตำม ระยะเวลำ   

• พนักงำนที่ปรึกษำกรอกฟอร์ม สถ 497-12 ทุกสัปดำห์ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน  

• พนักงำนที่ปรึกษำกรอกฟอร์ม สถ 497-11 เพ่ือประเมินผลนักศึกษำปฏิบัติงำน ส่งมำยัง 
งำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ฯ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำ   

 ดังนั้น สถำนประกอบกำรที่สนใจ ควรมีพนักงำนที่ท ำหน้ำที่เป็นพนักงำนผู้รับผิดชอบและ
พนักงำนปรึกษำ โดยจ ำแนกหน้ำที่ได ้ดังนี้ 

พนักงานผู้รับผิดชอบ 

• กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สถ 497-03  

• ให้ข้อมูลด้ำนงำนแก่นักศึกษำ 
พนักงานที่ปรึกษา 

• ดูแลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำตำมโครงกำรตลอดระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 

• ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศงำนในช่วงกำรนิเทศงำน 

• กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สถ 497-11 และ สถ 497-12 
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คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. เป็นนักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี เรียนตำมแผนกำรศึกษำไม่ติด F หรือ I ในวิชำต่ำง ๆ 
และผลกำรเรียนต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.25  จนถึงวันแสดงควำมจ ำนง 

2. ผ่ำนกำรอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำระดับ
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 15 ชั่วโมง ระดับคณะ จ ำนวน 15 ชั่วโมง หรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรสหกิจศึกษำประจ ำคณะ  

3. สำมำรถเข้ำร่วมกำรฝึกวิชำชีพสำขำนั้น ๆ ได้ตลอดระยะเวลำกำรฝึกอย่ำงต่อเนื่อง 

4. มีสุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ  

5. รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
 
การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

1. เป็นนักศึกษำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม ชั้นปีสุดท้ำย  
ที่มีคุณสมบัติครบตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำร
สหกิจศึกษำคณะ 

2. นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนรำยวิชำสหกิจศึกษำ ในภำคกำรศึกษำที่จะไปปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร จ ำนวน 16 สัปดำห์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ภำคกำรศึกษำ ดังนี้ 

            - ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ในช่วง เดือน พฤศจิกำยน – มีนำคม 
   - ภำคกำรศึกษำที่ 3 ในช่วง เดือน มีนำคม - กรกฎำคม (ส ำหรับนักศึกษำตกค้ำง

และนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย) 
 
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

1. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
1.1   นักศึกษำต้องไปรำยงำนตัว ณ สถำนประกอบกำรตำมก ำหนดของคณะ 
1.2 นักศึกษำต้องเข้ำปฏิบัติงำนและปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถำน                 

ประกอบกำรนั้นอย่ำงเคร่งครัด 
1.3 ในระหว่ำงกำรฝึกงำนนักศึกษำจะต้องมีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม 

ควำมสำมำรถ และประพฤติตนสุภำพเรียบร้อย หำกประพฤติตนไม่เหมำะสม จน
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัยหรือสถำนประกอบกำร นักศึกษำจะถูก
เรียกตัวกลับและถือว่ำไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

1.4 กรณีนักศึกษำมีควำมจ ำเป็นต้องลำกิจ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกำรลำ ของสถำน
ประกอบกำรที่ปฏิบัติงำนอยู่ 
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1.5 ในกรณีลำป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งให้สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติงำนอยู่      
1.6 วันลำกิจและลำป่วยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน    

สหกิจศึกษำทั้งหมด 
1.7 ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำนจนเกิดควำมเสียหำย หำกมีกำรชดใช้

ค่ำเสียหำยอันเนื่องมำจำกนักศึกษำไม่ได้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ดูแลนักศึกษำ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 

1.8 ในกรณีที่นักศึกษำไม่สำมำรถจะปฏิบัติงำนได้ครบตำมก ำหนดของโครงกำรหรือ
เกิดปัญหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนต่อไปได้ให้แจ้งมำยังคณะฯ 
โดยทันที 

1.9 ถ้ำมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนนอกเหนือจำกท่ีปรำกฏในโครงกำร
ที่ได้รับอนุมัติ ให้นักศึกษำแจ้งรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนที่ปรับเปลี่ยนใหม่มำยัง
คณะฯ ทันท ี

1.10 ในกรณีที่นักศึกษำละทิ้งกำรปฏิบัติงำนก่อนก ำหนด ให้ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำน
สหกิจศึกษำ 

1.11 นักศึกษำต้องไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียกร้องสิทธิใด ๆ ของพนักงำนหรือบุคลำกรใน
สถำนประกอบกำรนั้น ๆ 

 
2.  บทก าหนดโทษ 

ในกำรฝึกอำชีพนักศึกษำผู้ใดที่ฝ่ำฝืนข้อปฏิบัตินี้จะได้รับกำรพิจำรณำโทษว่ำกล่ำว
ตักเตือนหรือภำคทัณฑ์หรือประเมินผลไม่ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำและอำจถูกพิจำรณำลงโทษ
ทำงวินัยตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
กิจกรรมในวิชาสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ระยะที่ต่อเนื่องกัน คือ 

1. ระยะเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
     กำรฝึกอบรมสหกิจศึกษำให้นักศึกษำเข้ำใจ และรับทรำบประโยชน์ของกำรปฏิบัติงำน  
สหกิจศึกษำ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ เครือข่ำยงำนในสำขำวิชำชีพที่นักศึกษำสนใจ เป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมในส่วนตัวนักศึกษำเองที่จะเข้ำสู่สังคม และตลำดแรงงำน 

2. ระยะหาต าแหน่งงาน 
     นักศึกษำติดต่อสถำนประกอบกำร เพ่ือขอสมัครเข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเสมือนเป็น
พนักงำนชั่วครำว ลักษณะงำนที่ปฏิบัติได้รับควำมเห็นชอบ และเขียนเป็นโครงกำรโดยมีพนักงำน
ผู้รับผิดชอบฝ่ำยสถำนประกอบกำร และอำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำจำกทำงมหำวิทยำลัย เห็นชอบ
ร่วมกัน 
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3. ระยะเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน 
     จัดฝึกอบรมนักศึกษำด้ำนกำรพัฒนำบุคลิกภำพก่อนออกปฏิบัติงำน ได้แก่ เทคนิคกำร
น ำเสนองำน วัฒนธรรมองค์กร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ในสถำนประกอบกำรกำรวำงตัวในสังคมใน
ฐำนะตัวแทนมหำวิทยำลัย และกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมเฉพำะด้ำนวิชำชีพที่นักศึกษำจะไป
ปฏิบัติงำน 

4. ระยะปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
     นักศึกษำปฏิบัติงำนที่สถำนประกอบกำรเป็นเวลำ 16 สัปดำห์ ภำยใต้กำรดูแลของ
พนักงำนที่ปรึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ และมีอำจำรย์ไปนิเทศงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

4.1 นักศึกษำบันทึกกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียดตำมแบบฟอร์ม สถ 497-12              
4.2 กำรจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ  

                      ตำมหลักสูตรได้ก ำหนดให้นักศึกษำได้ฝึกฝนทักษะด้ำนกำรสื่อสำร โดยก ำหนดให้
จัดท ำรำยงำนวิชำกำร 1 ฉบับ เสนอต่อสถำนประกอบกำร โดยรำยงำนฉบับนี้อำจจะประกอบด้วย
เนื้อหำที่สถำนประกอบกำรจะสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปรำยงำนอำจจะมีลักษณะดังนี้ 
    4.2.1 โครงกำรหรืองำนวิจัย หำกงำนที่นักศึกษำได้รับมอบหมำยเป็น
โครงกำรหรืองำนวิจัย นักศึกษำจะต้องท ำรำยงำนในหัวข้อของโครงกำรหรืองำนวิจัยดังกล่ำว 
                         4.2.2 กรณีที่งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นงำนประจ ำ (Routine) เช่น งำนใน
สำยกำรผลิต งำนบ ำรุงรักษำ งำนตรวจสอบคุณภำพ รำยงำนของนักศึกษำอำจจะเป็น ดังนี้ 

• รำยงำนวิธีและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนประจ ำที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน 

• รำยงำนหัวข้อพิเศษ เป็นหัวข้อที่สถำนประกอบกำรสนใจใน
ลักษณะโครงกำรหรือปัญหำพิเศษให้นักศึกษำค้นคว้ำ สรุปและ
วิจำรณ์ รวบรวมเป็นเล่มเพ่ือใช้ประโยชน์ซึ่งหัวข้อของรำยงำน
อำจจะสัมพันธ์กับงำนประจ ำของนักศึกษำได้ 

         ลักษณะรำยงำนจะเป็นรำยงำนที่มีรูปแบบตำมรำยงำนวิชำกำร  ส่วน
ภำคผนวกสำมำรถเพ่ิมข้อมูลได้ตำมควำมจ ำเป็น นักศึกษำจะต้องจัดพิมพ์รำยงำนดังกล่ำวให้เรียบร้อย
และส่งให้พนักงำนที่ปรึกษำ เพ่ือตรวจและประเมินผลอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ก่อนสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน 
ณ สถำนประกอบกำร 
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       4.3 กำรนิเทศงำน  
          ระหว่ำงปฏิบัติงำนของนักศึกษำ คณะกรรมกำรสหกิจศึกษำจะขอนัดหมำยเพ่ือให้

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำสำขำวิชำเข้ำมำนิเทศงำน ณ สถำนประกอบกำร โดยจะมีหัวข้อหำรือกับ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคลหรือพนักงำนที่ปรึกษำในระหว่ำงกำรนิเทศงำนดังนี้ 

• รูปแบบและปรัชญำของสหกิจศึกษำ กำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ หลักสูตร 

• ลักษณะงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำปฏิบัติ 

• แผนกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

• หัวข้อรำยงำนสหกิจศึกษำและควำมก้ำวหน้ำ 

• กำรพัฒนำตนเองของนักศึกษำ 

• ผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำและควำมประพฤติ 

• ปัญหำต่ำง ๆ ที่สถำนประกอบกำรพบเกี่ยวกับกำรมำปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 
5.  ระยะปฏิบัติงานครบ 16 สัปดาห ์

        คณะฯ จัดสัมมนำสหกิจศึกษำ โดยนักศึกษำน ำเสนอประสบกำรณ์กำรปฏิบัติสหกิจ
ศึกษำ และอำจเชิญตัวแทนสถำนประกอบกำรมำน ำเสนอผลจำกกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ เพ่ือเป็น
กำรให้โอกำสนักศึกษำที่สนใจเข้ำร่วมเรียนรู้งำนสหกิจศึกษำ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน   
1. อำจำรย์พรทิพย์   จันทร์รำช หมำยเลขโทรศัพท์ 086-890-0663 
2. อำจำรย์สุระพงษ์   เตชะ   หมำยเลขโทรศัพท์ 086-179-9956 
3. อำจำรย์พิทักษ์พงศ์   แบ่งทิศ   หมำยเลขโทรศัพท์ 081-295-2961 
4. อำจำรย์ณัฐพล เรืองวิทยำนุสรณ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 087-187-0052 
5. อำจำรย์วรินทร์  กุลินทรประเสริฐ หมำยเลขโทรศัพท ์083-717-8993 
6. อำจำรย์ ดร.ปริญญำ  ปฏิพันธกำนต์ หมำยเลขโทรศัพท์ 081-883-5325 
7. นำยณัฐภัทร   ดำวสุข  หมำยเลขโทรศัพท์ 053-875-365 
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สถานที่ติดต่อ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยแม่โจ้  

 63 หมู่ 4 ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ : 053-875-350, 053-875-365 โทรสำร : 053-875-355 

Email : eduarch@gmaejo.mju.ac.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินการสหกิจศึกษา 
สถ 497-03 แบบฟอร์มกำรเสนองำนของสถำนประกอบกำร 
สถ 497-05 โครงกำรปฏิบัติงำนรำยวิชำ สถ497 สหกิจศึกษำ 
สถ 497-09 บันทึกกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำของอำจำรย์ 
สถ 497-10 ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
 ปกกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
สถ 497-11 แบบประเมินผลนักศึกษำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
สถ 497-12 บันทึกกำรมอบหมำยงำน ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนักศึกษำ 

สหกิจศึกษำ 
 


