แบบฟอร์มการจัดทํา PM / WI / FM / FC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร
ฉบับที่
วันทีบ่ ังคับใช้
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

ผูจ้ ดั ทํา

ชื่อ
ผศ.สุ ขมุ าล หวังวณิ ชพันธุ์

ผูจ้ ดั ทํา
ผูอ้ นุมตั ิ

นางรวินนั ท์ การะเกษ
นายมนตรี รัตนวิจิตร

:
:
:
:

PM 09
1
20 มีนาคม 2555
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
หัวหน้างานสหิ จศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ ......... .......1......................
หน้าที่ .................1/1......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: เพือ่ ช่วยส่ งเสริ มให้การดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องตามนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนในระบบสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ข้อกําหนดที่สาํ คัญ : เพื่อให้การดําเนินงานสหกิจศึกษา มีประสิ ทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์เป็ นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ การจัดการเรี ยนการสอนในระบบสหกิ จศึ กษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
: เริ่ มตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษาสหกิ จศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติ เสนองานแก่ นักศึกษา
ขอบข่าย
ประกาศผลการคัด เลือ กนัก ศึก ษาสหกิ จ ศึก ษา เสนองานให้น ัก ศึก ษา ประกาศรายชื ่ อ
นักศึกษาและรายชื่ อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิ จ ศึกษา ลงทะเบีย น
รายวิช าสหกิ จ ศึก ษาเตรี ย มความพร้ อ มนัก ศึก ษาก่อ นออกปฏิบ ตั ิง านสหกิ จ ศึก ษา แจ้ง
นัก ศึก ษาให้ไ ปรายงานตัว ณ สถานประกอบการ กิ จ กรรมการปฏิบ ตั ิง านของนัก ศึก ษา
สหกิ จ ศึก ษา ณ สถานประกอบการการนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึก ษา กิ จ กรรมภายหลัง การ
ปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษา การประเมินผลนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษา สรุ ปและรายงาน
ผลการดําเนิ นงาน
: ไม่มี
เอกสารอ้างอิง
เอกสารแนบ
:
คําจํากัดความ
:
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถาน ประกอบการที่
เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับ
การจัดส่ งนักศึกษาให้ไปปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการ และงานที่นักศึกษาปฏิบตั ิจะต้อง
ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งเน้นการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์จากการ ทํางานจริ ง เป็ นหลัก
หรื อ Work-based Learning
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ปรึ กษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไข
ปั ญหาแก่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างที่ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
คณะ หมายถึง คณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิ ดสอนทั้ง 9 คณะ
สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรเอกชน (บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วน โรงงานอุตสาหกรรม) และองค์กรภาครัฐ
พนักงานที่ปรึ กษา หมายถึง พนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ให้คาํ แนะนําและเป็ น
ที่ปรึ กษา แก่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาตลอดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น

1. วัตถุประสงค์

2.

3.

4.
5.
6.

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ ......... .......1......................
หน้าที่ .................2/1......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อเอกสารแนบ
ผังการปฏิบตั ิงาน “งานสหกิจศึกษา”
เอกสารแบบฟอร์ มสํ าหรับนักศึกษา
แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
แบบแจ้งรายละเอียดที่พกั ระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
แบบแจ้งแผนปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
แบบแจ้งโครงร่ างรายงานการปฏิบตั ิงาน
แบบแจ้งยืนยันการส่ งรายงานการปฏิบตั ิงาน
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
หนังสื อสัญญาการเข้ารับการฝึกปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
เอกสารแนบฟอร์ มสํ าหรับอาจารย์ ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
เอกสารแบบฟอร์ มสํ าหรับสถานประกอบการ
แบบเสนองานสหกิจศึกษา
แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึ กษา
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร
FC 09
FM 09-01
FM 09-02
FM 09-03
FM 09-04
FM 09-05
FM 09-06
FM 09-07
FM 09-08
FM 09-09
FM 09-10
FM 09-11
FM 09-12
FM 09-13
FM 09-14
FM 09-15

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..................3/1.......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะ

คณะ

คณะ
และสถานประกอบการ

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
และพิจารณาคุณสมบัติ

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา
สหกิจศึกษา

3. เสนองานให้นกั ศึกษา

วิธีปฏิบตั ิ
1.1 ประชุมชี้แจงการเข้าร่ วมสหกิจศึกษา
แก่นกั ศึกษา
1.2 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบแจ้ง
รายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา (FM 09-01)
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ฯ กําหนด
1.3 คณะพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่จะเข้าเป็ นนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1 คณะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา
สหกิจศึกษาแยกตามสาขาวิชาต่างๆ
ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
หรื อติดประกาศแจ้งนักศึกษาทราบ
2.2 นักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกให้ดาวน์
โหลดใบสมัครสหกิจศึกษา (FM 09-02)
จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรื อของ
คณะ หรื อขอรับใบสมัครงานสหกิจศึกษา
ได้ที่งานสหกิจศึกษาประจําคณะ
3.1 คณะดําเนินงานหาตําแหน่งงานกับ
สถานประกอบการ โดยใช้แบบเสนอ
งานสหกิจศึกษา (FM 09 – 12) เมื่อได้
ตําแหน่งงานแล้ว คณะประกาศงานให้
นักศึกษาทราบ
3.2 นักศึกษากรอกใบสมัครงาน
สหกิจศึกษา (FM 09 – 02) ตามที่คณะ
ประกาศ และส่ งใบสมัครที่งาน
สหกิจศึกษาประจําคณะ
3.3 คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา และ
ส่ งใบสมัครงานไปที่สถานประกอบการ
เพื่อพิจารณา
3.4 สถานประกอบการส่ งแบบยืนยันการ
ตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09 – 15)

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..................4/1.......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะ

ขั้นตอน / กิจกรรม
4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
และรายชื่อสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

คณะ
5. ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คณะ

6. เตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

วิธีปฏิบตั ิ
ให้กบั คณะ
4.1 คณะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผา่ น
การคัดเลือกจากสถานประกอบการ และ
ส่ งให้สาํ นักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียนทราบ
4.2 กรณี ที่นกั ศึกษาไม่ผา่ นการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ ต้องย้อนกลับไป
ดําเนินการที่ข้ นั ตอนที่ 3 ใหม่
4.3 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน รวบรวมและสรุ ปรายชื่อ
นักศึกษา สถานประกอบการ
แยกตามคณะ รายงานให้มหาวิทยาลัยเพือ่
ทราบ
5.1 คณะแจ้งขอเปิ ดรายวิชาสหกิจศึกษา
ของคณะไปที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
5.2 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน รับลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
สหกิจศึกษาล่วงหน้าก่อนเปิ ดภาค
การศึกษาที่จะออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
6.1 นักศึกษาผ่านการลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาเตรี ยมสหกิจศึกษา หรื อ
6.2 คณะจัดอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ล่วงหน้าก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อเป็ นการเตรี ยมนักศึกษาให้มีความ
พร้อมสูงสุ ดก่อนที่จะไปปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..................5/1.......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะ

สถานประกอบการ พนักงานที่ปรึ กษา
และนักศึกษา

ขั้นตอน / กิจกรรม
7. แจ้งนักศึกษาให้ไปรายงานตัว
ณ สถานประกอบการ

8. กิจกรรมการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
ณ สถานประกอบการ

วิธีปฏิบตั ิ
7.1 งานสหกิจศึกษาคณะจัดทําหนังสื อ
ส่ งตัวนักศึกษา เสนอคณบดี หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายลงนาม และหนังสื อ
สัญญาการเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษา (FM 09-08)
7.2 คณะแจ้งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก
สถานประกอบการที่สมัครไว้ รับเอกสาร
ส่ งตัว หนังสื อสัญญาและให้ไปรายงาน
ตัวที่สถานประกอบการตามกําหนดเวลา
8.1 สั ปดาห์ ที่ 1 นักศึกษาจัดส่ งแบบแจ้ง
รายละเอียดที่พกั ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา (FM 09-03) และแบบแจ้ง
รายละเอียดงาน ตําแหน่งงาน พนักงาน
ที่ปรึ กษา (FM 09-13 ) ให้คณะ
สั ปดาห์ ที่ 2 นักศึกษาจัดส่ งแบบแจ้ง
แผนปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา (FM 09-04)
ให้กบั คณะ
8.2 สั ปดาห์ ที่ 3 นักศึกษาสหกิจศึกษา
จัดทํารายงานตามแบบแจ้งโครงร่ าง
รายงานการปฏิบตั ิงาน (FM 09-05) และให้
ส่ งรายงานก่อนสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา
8.3 เดือนที่ 4 พนักงานที่ปรึ กษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาหรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาํ หน้าที่แทน ทําแบบ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
(FM 09-14) และส่ งกลับให้คณะ

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..................6/1.......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูร้ ับผิดชอบ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
และคณะ

ขั้นตอน / กิจกรรม
9. การนิเทศงานสหกิจศึกษา

วิธีปฏิบตั ิ
9.1 งานสหกิจศึกษาประจําคณะขออนุมตั ิ
ออกนิเทศต่อคณบดี และส่ งเอกสารที่
ได้รับอนุมตั ิให้สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียนรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย
แผนการนิเทศ ชื่อ – สถานที่อยูข่ อง
สถานประกอบการ รายชื่อนักศึกษา
รายชื่ออาจารย์นิเทศ และค่าใช้จ่ายในการ
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
9.2 งานสหกิจศึกษาประจําคณะรวบรวม
ประวัติ ข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ และมอบให้อาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ก่อนวันเดินทางไป
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
9.3 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของคณะ
ดําเนินการแจ้งแบบยืนยันการนิเทศงานสห
กิจศึกษา (FM 09-09) ก่อนการนิเทศฯ ให้
สถานประกอบการทราบล่วงหน้า
9.4 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาออกนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 1
คน
9.5 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ไปนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ
งานพร้อมทั้งบันทึกรายงาน
ในแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
(FM 09-10) และให้คาํ ปรึ กษาช่วยแก้ไข
ปัญหาทางวิชาการให้กบั นักศึกษา
สหกิจศึกษา
9.6 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาส่ งแบบ
บันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาคืนให้กบั

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..................7/1.......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นตอน / กิจกรรม

คณะ
10. กิจกรรมภายหลังการปฏิบตั ิงาน
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สหกิจศึกษา

คณะ
11. การประเมินผลนักศึกษาปฏิบตั ิงาน
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สหกิจศึกษา

วิธีปฏิบตั ิ
คณะ เมื่อทําการนิเทศฯ ครบเรี ยบร้อย
แล้ว
10.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา ดําเนินการ
ส่ งแบบแจ้งยืนยันส่ งรายงานการฏิบตั ิงาน
(FM 09-06) และแบบแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
(FM 09-07 ) ให้กบั งานสหกิจศึกษา
ประจําคณะ
10.2 คณะและ/หรื อสํานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม
ประชุมเสนองานของนักศึกษาหลังกลับ
จากปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่
สถานประกอบการ เพื่อให้นกั ศึกษาได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา และเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์
ที่ได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
11.1 คณะพิจารณาประเมินผลนักศึกษา
สหกิจศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจาก
- การเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความพร้อม
และกิจกรรมภายหลังการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา
- ผลการประเมินนักศึกษาจากพนักงาน
ที่ปรึ กษาในสถานประกอบการ
ตามแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
(FM 09-14)
- ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษาตามแบบประเมินรายงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา(FM 09-11)
11.2 คณะส่ งผลการประเมินนักศึกษาที่

คู่มือขั้นตอนการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร PM 09
วันบังคับใช้ 20 มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..................8/1.......................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นตอน / กิจกรรม

คณะ
12. สรุ ปและรายงานผลการดําเนินงาน
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สหกิจศึกษา

วิธีปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เป็ น
S (Satisfactory-ผ่าน) และ
U (Unsatisfactory-ไม่ผา่ น) ให้สาํ นัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
11.3 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน บันทึกผลการประเมินและ
แจ้งให้นกั ศึกษาทราบผ่านเว็บไซต์
12.1 คณะรายงานผลการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาประจําภาคเรี ยน และ
จัดส่ งไปที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
12.2 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดทําสรุ ปรายงานผลการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําภาคเรี ยน
ในภาพรวมเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
/ พิจารณา

ผังการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร FC 09
วันบังคับใช้ มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..............9/1.....................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เริ่ม

คณะ

1. รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
และพิจารณาคุณสมบัติ

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะ

คณะ
และสถานประกอบการ

3. เสนองานให้นกั ศึกษา
ไม่ผา่ น

คณะ

4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

คณะ
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

5. ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา

คณะ

6. เตรี ยมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

คณะ

7. แจ้งนักศึกษาให้ไปรายงานตัว
ที่สถานประกอบการ

ผังการทํางาน
งานสหกิจศึกษา

รหัสเอกสาร FC 09
วันบังคับใช้ มีนาคม 2555
ฉบับที่ .................1......................
หน้าที่ ..............10/1.....................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถานประกอบการ พนักงานที่ปรึ กษา
และนักศึกษา

8. กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และคณะ

9. การนิเทศงานสหกิจศึกษา

คณะ
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

10. กิจกรรมภายหลังการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

คณะ
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

11. การประเมินผลนักศึกษา
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

คณะ
และสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

12. สรุ ปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
จบ

