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คํานํา

 สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษารวม
กับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการสหกิจ
ศึกษา ซึ่งเนนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริงเปนหลัก ทําใหนักศึกษาได
รบัประสบการณจากการทํางาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
และทําใหนักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีตรงตามความตองการขององคกรผูใช
บัณฑิตและตลาดแรงงาน
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะสถาบันอดุมศึกษา มุงหวังในการพัฒนาบัณฑิต
ที่ดีสู สังคม และใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในการจัดการเรียน
การสอน จึงไดนําแนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณ
การปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษา
 คูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทําขึ้นโดยมี
วตัถปุระสงคเพือ่ใหคณาจารย เจาหนาที ่และผูทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานสหกจิศกึษา
ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาใน
หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด ทั้งนี้ ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏไดมี
การปรับปรุงและแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาและสมาคมสหกิจศกึษาไทยกําหนด ซึง่หวงัเปนอยางยิง่วาเอกสารฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกคณะและหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัสหกจิศกึษา ในการรวมกนัพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป

    คณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกจิศึกษา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทที่ 1
มาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษา

1.1 มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสหกิจศึกษา
 หลักสูตรสหกิจศึกษาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและอนุมัติ โดยสภา
มหาวิทยาลัยตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรสหกิจศึกษามุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน
อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนนการผลิต
บณัฑติใหมคีวามรอบรูทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิสามารถนาํไปประยกุตใชไดอยาง
เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวย
ตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมท้ังใหเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
 นอกจากนี ้เพือ่ใหบณัฑติท่ีสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่รีายวชิาสหกจิ
ศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาที่สภาวิชาชีพคุมครอง มหาวิทยาลัยตอง
กาํหนดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาคุมครอง เชน วศิวกร ครู เภสชักร แพทย 
พยาบาล เปนตน ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่สภาวิชาชีพคุมครองตามกฎหมาย 
อาทิ สภาวิศวกร คุรุสภา สภาเภสัชกรรม เปนตน 
 อนึ่ง มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบกับสภาวิชาชีพดวยวานับหนวยกิตรายวิชา
สหกิจศกึษาใหอยูในหมวดวิชาเฉพาะดานหรือไม โดยรายวิชาสหกิจศกึษาตองมจีาํนวน
หนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต และมหาวิทยาลัยตองมีรายวิชาเตรียมความพรอม
กอนไปสหกิจศึกษา หรือ ตองมีการอบรมการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไป
สหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
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1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดกําหนดกรอบการจัดทําหลักสูตรสหกิจศึกษา (แบบฟอรมกลาง) ดังตอไปนี้
 1) กระบวนวิชาสหกิจศึกษา จํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยฝกปฏิบตัไิมนอยกวา 16 สปัดาหอยางตอเน่ืองหรือเทียบเทา จาํนวนช่ัวโมงฝกปฏิบตัิ
รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 480 ชั่วโมง
 2) ชื่อกระบวนวิชา กําหนดใหใช “สหกิจศึกษา” (ในกรณีมีเพียง 1 กระบวน
วิชาในหลักสูตร) หรือ “สหกิจศึกษา (สําหรับ/ดาน/ทาง) ............” (ในกรณีมีมากกวา 
1 กระบวนวิชาในหลักสูตร) และชื่อภาษาอังกฤษ กําหนดใหใชตัวพิมพใหญ 
“Cooperative education in/for” และตัวยอ ใหใช “COOP EDU”
 3) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา กําหนดคําสําคัญ (Keyword) ที่จะตองมี
ในคาํอธบิายลกัษณะกระบวนวชิา คอื “ปฏบิตังิานเสมอืนพนกังาน”, “ฝกปฏบิตัไิมนอย
กวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง” และ “ตองไดรับการดูแลและควบคุมโดยอาจารย
ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง”
 4) เนือ้หากระบวนวชิา กาํหนดใหใช “ปฏบิตังิานในสถานประกอบการไมนอย
กวา 480 ชั่วโมง”
 5) ราง มคอ. 4 เปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในระบบ CMU-MIS
 6) ใหระบวุธิกีารวดัและประเมนิผล เชน ระบบลําดบัข้ัน หรอื วดั และประเมนิ
ผลดวยอักษร S และ U
 7) วธิกีารเขยีนหนวยกิตของกระบวนวชิาสหกจิศกึษา ใหเขยีนเหมอืนกระบวน
วิชาการคนควาแบบอิสระและวิทยานิพนธ
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บทที่ 2
มาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1 มาตรฐานสหกิจศึกษา
 มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงานสหกิจ
ศกึษาทีห่ากไดดาํเนนิการตามระบบและแผนทีไ่ดกาํหนดไวแลว จะทาํใหเกดิความเชือ่
มั่นวาผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค

2.2 มาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

 1. มาตรฐานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา
       1.1 มาตรฐานการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
            มาตรฐานขั้นตํ่า
  1) ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให
  นักศึกษาไดรับขอมูล และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา
  2) ตองจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหนักศึกษา
  กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  3) ตองกาํหนดคณุสมบติัและเงือ่นไขของนกัศกึษาทีส่ามารถไปปฏบิตัิ
  งานสหกิจศึกษา
  4) ตองกําหนดชวงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมตํ่ากวา 
  16 สัปดาห โดยตองเปน การปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมสามารถลง
  ทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดไดในชวงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  5) ตองจัดหางานท่ีมีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีตรงกับ
  สาขาวิชาชีพและเนนประสบการณการทํางาน
  6) ตองเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา
  7) ตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกสถานประกอบการตาม
  ความสมัครใจ
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  8) ตองมีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน
  สหกิจศึกษาโดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
  9) ตองจัดใหมีการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ
  10) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองถือวา
  เปนสวนหนึ่งของระบบการประเมินและวัดผล และเปนไปตาม
  มาตรฐานของคณะ/สาขาวิชา
  11) คณะ/สาขาวิชาควรใหขอมูลลกัษณะงานเพือ่ประกอบการตัดสิน
  ใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ
  12) ควรจดัใหมกีารพบกนัระหวางนกัศกึษา สถานประกอบการ และ
  คณาจารยนิเทศ
  13) ควรจัดใหมีการสัมภาษณนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย
  นเิทศและคณาจารยสาขาวิชาภายหลงัการปฏบิตังิานสหกจิศกึษาเพ่ือ
  นําขอมูลมาประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจ
  ศึกษา
  14) ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 
  คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และผูนิเทศงาน
  15) ควรจดัทาํและปรับปรงุฐานขอมลูสถานประกอบการดําเนนิงาน
  สหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา

       1.2 มาตรฐานการนิเทศ
  มาตรฐานข้ันตํ่า
  1) คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 
  ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีได
  รับการรับรองจาก สกอ.
  2) คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษา
  สังกัดอยู
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  3) คณะ/สาขาวชิาตองนดัหมายสถานประกอบการเพือ่ใหคณาจารย
  นิเทศเขามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
  4) คณาจารยนเิทศตองไดรบัเอกสารประกอบการนิเทศ เชน ลกัษณะ
  งานประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไมนอยกวา 7 วันกอนกําหนดการนิเทศ
  5) คณาจารยนิเทศตองมีแผนการนิเทศงานนักศึกษา
  6) คณะ/สาขาวิชาตองจัดใหคณาจารยในสาขาวิชาไปนิเทศงาน
  นักศึกษาขณะปฏิบัติงานอยางนอยหน่ึงครั้ง โดยเปนการไปพบ
  นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
  7) ในการนิเทศงานตองจดัใหมกีารประชุม (พบปะ – หารือ) ระหวาง
  ผูนิเทศงานกับคณาจารยนิเทศ นักศึกษากับคณาจารยนิเทศและ
  ประชุมรวมสามฝาย
  8) คณาจารยตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวาหน่ึงชั่วโมงตอ
  การนิเทศงานหน่ึงครั้ง
  9) คณาจารยนเิทศตองตดิตามความกาวหนาของนักศึกษา ประเมินผล 
  และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของสาขาวิชา
  10) คณะ/สาขาวชิาควรจดัระบบพีเ่ล้ียงใหแกคณาจารยนเิทศทีย่งัไมมี
  ประสบการณการนิเทศ ทั้งนี้ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
  11) ในชวงระยะกึง่กลางของสหกจิศกึษา คณาจารยนเิทศควรเขารบั
  ฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานท่ีปฏิบัติของ
  นักศึกษารวมกับผูนิเทศงานและใหขอเสนอแนะ
  12) ในชวงสัปดาหสุดทายของสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศควรเขา
  รับฟงการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน
  และผูบริหารขององคกร และประเมินผลงานพรอมใหขอเสนอแนะ

 2. มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
      2.1 มาตรฐานการบริหารจัดการ
  1) ผู บริหารใหความสําคัญตอการดําเนินงานสหกิจศึกษารวมถึง



8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

  บุคลากรท่ีเกี่ยวของตระหนักรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด  
  ตลอดจนประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับในการดําเนินงาน
  สหกิจศึกษา
  2) มผีูนเิทศงานท่ีมคีณุวฒุหิรอืประสบการณตรงตามสาขาวิชาชพีของ
  นักศึกษา
  3) มีคาตอบแทนหรือสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสมตามความจําเปน
  ของลักษณะงาน
  4) มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
  ของนกัศึกษา
  5) มีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  6) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแกคณะ/สาขาวิชาอยางนอย 1 ภาค
  การศึกษากอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน
  7) มีกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน

      2.2 มาตรฐานทางวิชาการ
  1) มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดใหนักศึกษาไดเห็นภาพรวมการ
  ดําเนินงานของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
  2) นักศึกษาไดปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวของ
  สถานประกอบการ
  3) มีการกําหนดภาระงาน หรือ หัวขอโครงงานท่ีตรงกับวิชาชีพและ
  เนนประสบการณการทํางาน
  4) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

      2.3 มาตรฐานผูนิเทศงาน
  1) เปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกับ
  นักศึกษาหรือใกลเคียง หรือเปนผูมีความชํานาญในวิชาชีพเดียวกับ
  นักศึกษา
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  2) มกีารใหคาํปรกึษา ตดิตาม แนะนาํการปฏบิตังิานสหกจิศกึษาของ
  นักศึกษาและประสานงานกับหนวยตางๆ ภายในสถานประกอบการ
  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
  3) ตรวจสาระรายงานและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจ
  ศึกษา
  4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อ
  นําเสนอตอคณะ/สาขาวิชา และองคกรของตนเอง

 3. มาตรฐานของผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
      3.1 มาตรฐานอาจารยนิเทศ
  - มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและผานการ
  อบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สกอ.
  - ตองเปนอาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู
  -  ตองมีแผนการนิเทศนักศึกษา และใชเวลานิเทศงานไมนอยกวา 1 
  ชั่วโมง ตอการนิเทศงาน 1 คร้ัง
  - ตองใหคําแนะนําและติดตามความกาวหนาของนักศึกษา
  - ตรวจรูปแบบการนําเสนองานสหกิจศึกษาและใหขอเสนอแนะได
  - ควรเขารับฟงการเสนอความกาวหนาของโครงงานของนักศึกษา

        1) หนาที่ของอาจารยนิเทศกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและรับรองคุณภาพงานสหกิจ
  ศึกษา
  - พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 
  - เตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
        2) หนาที่ของอาจารยนิเทศระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - กําหนดแผนการนิเทศงานสหกิจศกึษาของนักศึกษาเปนรายบุคคล
  - นเิทศงานสหกิจศกึษา ณ สถานประกอบการ และใชเวลานเิทศงาน 
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  ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ตอการนิเทศงาน 1 ครั้ง โดยอาจารยนิเทศตอง
  ประชุมลําพังระหวางนักศึกษา ประชุมลําพังระหวางผู นิเทศงาน 
  และประชุมรวมกันสามฝาย
  - เขารับฟงการรายงานความกาวหนาโครงงานของนักศึกษา
  - ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
  และใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดการปฏิบัติงาน
        3) หนาที่ของอาจารยนิเทศหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  โดยพิจารณาจากการนิเทศงานสหกิจศึกษา การติดตามความ
  กาวหนา การนาํเสนอผลงานหลงักลับจากการปฏบิตังิานสหกจิศกึษา
  และรายงานฉบับสมบูรณ
  - ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาและใหขอมูลสะทอนกลับ

      3.2 มาตรฐานผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายถึง บคุลากรท่ีปฏบิตังิานสหกิจศกึษา 
โดยตองมีความรูความเขาใจเร่ืองการดําเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย คุณสมบัติพื้นฐานของผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ มีความยืดหยุนใน
การทํางาน เปนนักเจรจาตอรองที่ดี มีความแมนยําในขอมูล มีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกนักศึกษาในเบื้อตนได 
โดยมีภาระหนาที่ ดังนี้
        1) หนาที่กอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - ประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ
  - จัดหาตําแหนงงานคุณภาพ
  - รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
  - จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 
        2) หนาที่ระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - ติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
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  - เตรียมการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ เตรียมขอมลูและเอกสาร
  ในการนิเทศงาน โดยตองสงเอกสารใหคณาจารยนิเทศลวงหนา
  อยางนอย 7 วัน กอนการไปนิเทศงาน
  - จดัเตรียมเอกสารท่ีเกีย่วของในการดําเนนิงาน เชน แบบประเมินผล
  การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
        3) หนาที่หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - เตรียมกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  สหกิจศึกษา
  - สรุปผลการดําเนินงานเพื่อสงผลสะทอนกลับไปยังผูที่เกี่ยวของ
  - จัดทําฐานขอมูลสหกิจศึกษา

   3.3 มาตรฐานนักศึกษาสหกิจศึกษา
        1) คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา
  - นักศึกษาตองผานเงื่อนไขรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
  - นักศึกษาตองมีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษาและไมอยูระหวาง
  การถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา
  - นักศึกษาตองเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
  ศึกษา
        2) กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - นักศึกษาตองบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือ ประจํา
  สัปดาห
  - นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาตอผูนิเทศงานและคณาจารย
  นิเทศไมชากวาสัปดาหที่ 10 ของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - นกัศกึษาตองสงรายงานฉบบัสมบรูณใหคณาจารยนเิทศและผูนเิทศ
  งานกอนเสรจ็สิน้การปฏบิตังิานและตองแกไขตามทีค่ณาจารยนเิทศ
  และผูนิเทศงานแนะนําใหเรียบรอย
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  - ในชวงสัปดาหสดุทายของสหกิจศกึษา นกัศกึษาควรนําเสนอผลการ
  ปฏิบัติงานตอผูนิเทศงาน และผูบริหารสถานประกอบการ
        3) กิจกรรมหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณใหคณะ/สาขาวิชาและ
  สถานประกอบการ
  - รายงานสหกิจศึกษาตองมีมาตรฐานเดียวเชนเดียวกับรายงานทาง
  วิชาการท่ัวไป
  - นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานในการสัมมนาสหกิจศึกษา
  ระหวางคณาจารยนเิทศ นกัศกึษาสหกิจศกึษา และนักศกึษาของแตละ
  สาขาวิชา
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บทที่ 3
กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.1 กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมแบงเปน 3 
กระบวนการ คือ กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กระบวนการระหวาง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3.2 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 1. การเตรียมความพรอมนักศึกษา
    1.1 การประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษา
  คณะ/สาขาวชิาควรมอบใหคณาจารยหรือบคุลากรทีท่าํหนาเกีย่วกบั
สหกิจศึกษาดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษากับสถานประกอบการเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษากอนสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาในชั้นปตนๆ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา 

    1.2 การเตรียมความพรอมทางวิชาการและทักษะทางอาชีพ
  คณะ/สาขาวิชาตองจัดใหนักศึกษามีความพรอม โดยการปฐมนิเทศ
และจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
  1) การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะ/สาขาวิชาดําเนินการอบรมโดย
  เนนเร่ืองความรูความเขาใจหลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญและ 
  ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษา
  แนวปฏิบัติที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
  2) คณะ/สาขาวิชาจัดอบรมองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเฉพาะ
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  เพือ่เตรยีมความพรอมทางวชิาการ เนนคาวมรูความเขาใจทีเ่กีย่วของ
  กบัการปฏิบตังิานในวชิาชีพโดยเฉพาะเพ่ือเพิม่เตมิความรูและทักษะ 
  ใหแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  3) คณะ/สาขาวชิาจดัอบรมทักษะท่ีทาํใหเกดิความพรอมในการปฏบิตังิาน 
  อบรมในหัวขอเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการทํางานและ
  การใชชวีติ เชน ทกัษะดานการใชเทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน ทกัษะ
  ดานภาษาตางประเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองคกร 
  คุณธรรมจริยธรรมกับการทํางาน เปนตน 
 ในการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาคณะ/สาขาวิชาควรจัดอบรม
ในภาคการศึกษากอนไปสหกิจศึกษา อาจเปนการจัดบรรยายหนึ่งหรือสองชั่วโมงตอ
สปัดาห เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศกึษา หรอือาจเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิ
การที่เนนใหนักศึกษามีโอกาสฝกปฏบิัติ  

 2. การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
     2.1 นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาเงื่อนไขบังคับกอนไปสหกิจศึกษา
     2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
     แตละคณะ/สาขาวิชา
     2.3 คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม กลาวคือ มีความประพฤติเรียบรอย มีความ
     รับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ และไมอยูระหวางการลงโทษทางวินัย
     2.4 ตองเขารวมและผานกจิกรรมเตรียมความพรอมนกัศึกษากอนไปปฏิบตัิ
     สหกิจศึกษา

 3. การจัดหางานคุณภาพ
     3.1 การจัดหาและการคัดเลือกสถานประกอบการ
  คณะ/สาขาวิชาเปนผูจัดหาและคัดเลือกสถานประกอบการ โดย
คณุสมบตัขิองสถานประกอบทีจ่ะสงนกัศกึษาไปปฏบิตัสิหกจิศกึษาขึน้อยูกบัความพรอม
ของสถานประกอบการและความเหมาะสม โดยใชดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือก 
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ทั้งนี้ควรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและสถานประกอบการที่จะไดรับจาก
การดําเนินการสหกิจศึกษาเปนสําคัญ

    3.2 การติดตอประสานงานสถานประกอบการ
คณะ/สาขาวิชาทําหนาที่ประสานงานกับสถานประกอบการ ในประเด็นดังตอไปนี้
  1) การประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา
  2) การประสานแจงความประสงคในการขอสงนักศึกษาไปปฏิบัติ
  สหกิจศึกษา
  3) การประสานรับแจ งความจํานงนักศึกษาสหกิจศึกษาของ
  สถานประกอบการ
  โดยมอบแบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1) (ภาคผนวก
ที่ ก-1) สําหรับใหพนักงานที่ปรึกษาหรือผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาใหขอมูลที่จําเปน
เก่ียวกับงาน เชน ตําแหนงงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติของนักศึกษา ชื่อผูติดตอ 
พนักงานพ่ีเลี้ยงนักศกึษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เปนตน

    3.3 ลักษณะงานสหกิจศึกษา 
  งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ หมายถึง 
  1) งานที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปนปญหาหรือ
  เปนงานลนมือท่ีพนกังานประจาํไมมเีวลาทาํ งานดงักลาวอาจกาํหนด
  โดยการประชมุรวมกนัของพนกังานในฝาย หรอืผูนเิทศงานทีต่องการ
  รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  2) นักศึกษาไดมีโอกาสใชความรู ความสามารถในวิชาชีพอยางเต็มที่
  3) งานสหกิจศึกษาสวนใหญมักเปนปญหาพิเศษหรือโครงงานพิเศษ 
  (Project based Learning) เพือ่ใหนกัศกึษาไดฝกทกัษะการแกปญหา
  มีความเปนเจาของงาน และสถานประกอบการสามารถนํางานท่ี
  นกัศกึษาปฏบิตัไิปใชไดจรงิ อยางไรกต็าม นกัศกึษาสามารถทาํงานที่
  ไมเปนโครงงานก็ไดแตตองเปนงานประจําที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
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    3.4 การประชาสัมพันธงานที่ผานการรับรองใหนักศึกษาทราบ
  การประกาศตาํแหนงงาน รายละเอยีดงาน และคณุสมบตัขิองผูปฎบิตัิ
งาน อาจดําเนินการประกาศผานปายประกาศหรือเครือขายคอมพิวเตอร (Website)

 4. การสมัครงานสหกิจศึกษา
    การสมัครงานสหกิจศึกษาเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งนี้ 
คณาจารยประจําสาขาวิชาควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานท่ีเหมาะสมกับความรูความ
สามารถของนักศึกษา คณะ/สาขาวิชาควรจัดใหนักศึกษาไดเลือกลักษณะงานและ
ตาํแหนงงานท่ีสอดคลองกับความตองการทํางานเม่ือจบการศกึษาแลว ทัง้น้ีวธิกีารสมัคร
งานอาจใชจดหมายพรอมประวัตยิอทีไ่ดรบัการตรวจแกไขแลวจากรายวิชาเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา

 5. การคัดเลือกนักศึกษา
     5.1 การจับคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ
คณะ/สาขาวิชาควรเปดโอกาสใหสถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษาอยางอิสระและ
เขมขน โดยคัดเลือกจากใบสมัคร การสอบขอเขียน และ/หรือการสัมภาษณ ทั้งนี้ 
ผูนิเทศงานควรมีสวนรวมในการคัดเลือกนักศึกษา
     5.2 การประกาศผลการสมัครงานสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาควรประกาศผลการคัดเลือกงานใหนกัศกึษาทราบลวงหนาอยางนอย 2 
สัปดาหกอนไปปฏิบตัิงานจริง  
     5.3 การประชมุรวมกนัระหวางคณาจารยนเิทศ ผูนเิทศงานและนักศกึษา
หลังจากนักศึกษาทราบผลการคัดเลือกแลว คณะ/สาขาวิชาอาจจัดการประชุมรวมกัน
ระวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษากอนสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษาเพ่ือ
สรางความคุนเคยระหวางกันและเพื่อใหนักศึกษาทราบถึงงานท่ีตนตองปฏิบัติ

 6. การทําจดหมายสงตัวนกัศึกษา
ทําจดหมายเพื่อแจงและยืนยันการไปสหกิจศึกษาของนักศึกษาลวงหนาอยางนอย 2 
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สัปดาหกอนไปปฏิบัติงานจริง พรอมท้ังแจงชวงเวลาการปฏิบัติงานใหสถานประกอบ
การทราบ

 7. การทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหนักศึกษา
ทําประกันเพ่ือคุมครองการเจ็บปวยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

3.3 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 1. การรายงานตวัปฏบิตังิานสหกจิศกึษาของนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ
คณะ/สาขาวชิาตองแจงนกัศกึษาใหไปรายงานตวั ณ ฝายพฒันาทรพัยากรมนษุยในวนั
แรกของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นักศึกษาหรือผูนิเทศงานของสถานประกอบการตองให
ขอมลูเก่ียวกับท่ีพกัระหวางปฏิบตังิาน ขอมลูรายละเอียดของงาน ตาํแหนงงาน ผูนเิทศ
งาน และบุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 
  1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา
  ฝายทรพัยากรมนษุยควรจดัปฐมนเิทศนกัศกึษาเพือ่ใหนกัศกึษาทราบ
กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม และโครงสรางขององคกร 
  1.2 การสงตัวนักศึกษาไปยังแผนก
  ฝายทรัพยากรมนุษยควรพานักศึกษาไปแนะนําและสงตัวตอผูนิเทศ
งานของสถานประกอบการ และควรแจงใหผูนเิทศงานทราบวาตองปฏบิตัติอนกัศกึษา
เสมือนเปนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
 2. การสงแผนการทํางานของนักศึกษา
  ในสปัดาหแรกของการปฏิบตังิานนกัศกึษาตองประชุมกบัผูนเิทศงาน
เพือ่กําหนดแผนการทํางานตลอด 16 สปัดาห (ตวัอยางแสดงในภาคผนวก ข) พรอมท้ัง
สงแผนการทํางานน้ีกลับไปยังคณะ/สาขาวิชาจัดทําเปนเอกสารใหคณาจารยนิเทศ
ประกอบการนิเทศงานและการใหคําปรึกษา
 3. การนิเทศงาน
  การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การท่ีคณาจารยประจําสาขาวิชา
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เดนิทางไปเยีย่มใหคาํปรกึษาแนะนาํเกีย่วกบัการทาํงานแกนกัศกึษาทัง้ทางดานวิชาการ
และทักษะการทํางาน ณ สถานประกอบการ รวมท้ังติดตามความกาวหนาในการทํางาน
และการเขยีนรายงานทางวชิาการของนกัศกึษา การนเิทศงานอยางมปีระสทิธภิาพควร
ใชเวลาไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมงและกําหนดชวงเวลาการไปนิเทศที่เหมาะสมซ่ึงควรเปนชวง
เวลาสัปดาหที่ 5 – 12 ของการปฏิบัติ 16 สัปดาห
 คณะ/สาขาวิชาตองจัดใหคณาจารยไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 
อยางนอยหนึ่งครั้ง โดยขอใหสถานประกอบการดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 จดัประชุมรวมกันระหวางผูนเิทศงาน คณาจารยนเิทศ และนักศกึษา
  3.2 จัดประชุมโดยลําพังระหวางคณาจารยนิเทศกับนักศึกษา
  3.3 จัดประชุมโดยลําพังระหวางผูนิเทศงานกับคณาจารยนิเทศ
ในการนิเทศงานคณาจารยนิเทศตองประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของ
นักศึกษา ตามแบบประเมินท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนดขึ้น ทั้งนี้ คณาจารยนิเทศอาจให
คําปรึกษาเพิ่มเติมแกนักศึกษานอกเหนือจากการไปนิเทศโดยผานทางสื่อตางๆ เชน 
โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน

 4. กิจกรรมระหวางการปฏิบัติสหกิจศึกษา
  4.1. สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงแบบรายงาน
ตวัเขาปฏิบตังิานและแจงรายละเอียดท่ีพกัระหวางปฏิบตังิานสหกิจศกึษา (แบบ สก.มช. 
3) (ภาคผนวกท่ี ก-3)  และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา 
(แบบ สก.มช. 4) (ภาคผนวกที ่ก-4) แกคณะ/สาขาวชิาของนกัศกึษา เพือ่สามารถตดิตอ
กับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
  4.2. สัปดาหที่ 2 นักศึกษาจะตองสงแบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจ
ศกึษา (แบบ สก.มช. 5) (ภาคผนวกท่ี ก-5) มายงัคณะ/สาขาวิชา เพ่ือจัดทาํเปนเอกสาร
ประกอบใหคณาจารยนิเทศใชประโยชนในการใหคําปรึกษาและนิเทศงาน
  4.3. สปัดาหที ่3 ของการปฏบิตังิาน นกัศกึษาจะตองสงแบบแจงโครง
รางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6) (ภาคผนวกที่ ก-6) เพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนํานักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย
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ทีป่รกึษาอาจใหคาํแนะนาํเพิม่เตมิระหวางไปนเิทศงานกไ็ด ในกรณทีีพ่นกังานทีป่รกึษา
ไมมเีวลาเขียนขอมลูในแบบฟอรมตางๆ นกัศกึษาอาจสอบถามขอมลูดวยวาจาแลวเปน
ผูเขียนขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําไปใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ
  4.4. นกัศกึษาจะตองสงรายงานท่ีเสรจ็สมบรูณใหแกพนกังานท่ีปรกึษา
อยางนอย 2 สัปดาหกอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และจะตองแกไขตามท่ีพนักงาน
ที่ปรึกษาแนะนําใหเรียบรอย
  ในระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัด เชน การแตงกาย 
กําหนดการเขา-ออกงาน วันหยุด และวันลา เปนตน

 5. การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา (ถามี)
  คณะ/สาขาวิชาอาจกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพือ่ติดตามความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้
  5.1 ใหนักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห หรือ
ทุก 2 สัปดาห แลวสงรายงานใหผูนิเทศงานหรือคณาจารยนิเทศ
  5.2 จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบตัิงานทุกเดือนหรือ
ในชวงก่ึงกลางของการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเชิญผูนิเทศงานและคณาจารยนิเทศเขา
รวมประชุม ณ สถานประกอบการ หรือจัดประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา 
ณ คณะ/สาขาวิชาหรือสถานประกอบการ

 6. การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
  คณะ/สาขาวชิาควรกระตุนใหสถานประกอบการจดัใหนกัศกึษาไดนาํ
เสนอรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสัปดาหสุดทาย โดยเชิญพนักงาน
ในฝายท่ีนกัศกึษาปฏบิตังิาน ผูบรหิารหนวยงานภายในของสถานประกอบการรบัฟงผล
การปฏิบัติงาน พรอมใหขอคิดเห็นตอโครงงานของนักศึกษา หรือคิดโครงงานตอเนื่อง
ที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการตอไป 
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 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  คณะ/สาขาวิชาตองสงแบบประเมิน (ตัวอยางแสดงในภาคผนวก ค 
และ ง) ใหผูนิเทศงานกอนลวงหนา เพื่อใหผูนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงานและ
รายงานวิชาการของนักศึกษาและสงแบบประเมินกลับมายังคณะ/สาขาวิชา

3.4 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 1. การนําเสนอผลงานสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาควรกําหนดจัดกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศ นักศึกษา
สหกิจศึกษา และนักศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรม รวมรับฟงและแลกเปล่ียนความคิด
เห็น โดยมีคณะกรรมการคณะ/สาขาวิชาประเมินใหคะแนนการนําเสนอผลงาน
 2. การประเมินผล
อาจารยนิเทศตองสรุปคะแนนในสวนตางๆ จากการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
โดยเกณฑของการประเมินผลสามารถกําหนดไดเปนทัง้ระบบ S (Satisfactory – ผาน)  
และ U (Unsatisfactory – ไมผาน) และระบบ A – F
 3. การแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานแกนักศึกษา
อาจารยนเิทศตองรวบรวมผลการประเมินการปฏิบตังิานสหกิจศกึษาท่ีไดรบัจากผูนเิทศ
งานและคณาจารยนิเทศแจงใหนักศึกษาทราบเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาตนเองและ
เตรียมพรอมพัฒนาอาชีพในอนาคต
 4. การแจงผลสะทอนกลับไปยังสถานประกอบการ
เมื่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น คณะ/สาขาวิชาตองนําขอมูลที่ไดจาก
การประเมนิผลการดําเนนิงานแจงกลบัไปยงัสถานประกอบการเพือ่เปนผลสะทอนกลบั
สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษารวมกัน
 ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะ/สาขาวิชาแจงขอมูลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ประจําภาคการศึกษาไปยังฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือจัดทําฐานขอมูล ตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย

ก-1 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1)
ก-2 แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 2)
ก-3 แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 (แบบ สก.มช. 3)
ก-4 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา (แบบ สก.มช. 4)
ก-5 แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 5)
ก-6 แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6)
ก-7 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7)
ก-8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.8)
ก-9 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 9)
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ภาคผนวก ข
แบบฟอรมรายงานสหกิจศึกษา

ข-1 ปกนอก
ข-2 ปกใน
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รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

โดย

นาย/นางสาว..................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา....................................................
สาขา...............................คณะ/วิทยาลัย........................

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคการศึกษา...................ปการศึกษา...........................

(ข-1)

(ปกนอก : ตัวอยาง)



42 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

โดย

นาย/นางสาว..................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา....................................................
สาขา...............................คณะ/วิทยาลัย........................

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคการศึกษา...................ปการศึกษา...........................

(ปกใน : แบบฟอรม)

(ข-2)




