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กระบวนวชิาสหกจิศึกษาส าหรับนักกฎหมาย   
นศ.กม. 400 (179400)     6 หน่วยกติ 
สหกจิศึกษา คือการท างานจริง ของนักศึกษา ในสถานประกอบการ 

 โปรดระบุลกัษณะกระบวนวชิา  บรรยาย  ปฏิบติัการ  ฝึกปฏิบติั 

         √  สหกิจศึกษา 

 การวดัและประเมนิผล          A-F   √   S/U         P 

 เง่ือนไขทีต้่องผ่านก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  
 

 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  : นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเสมือนพนักงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของ
พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางสถานประกอบการร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาตามกรอบการปฏิบัติงานท่ีผ่านการพิจารณาของคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง การให้ล าดบัขั้นเป็นท่ีพอใจ 
(Satisfactory: S) และไม่เป็นท่ีพอใจ(Unsatisfactory: U) โดยคณะนิติศาสตร์จะพิจารณาจากผล
การปฏิบติังานและรายงานสหกิจศึกษา 
 

 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของกระบวนวชิา(Course Learning Outcomes: CLO) : 
1. ปฏิบติังานโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพทางกฎหมาย 
2. บูรณาการความรู้ทางกฎหมายเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
3. วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจริงในสถานประกอบการ 
4. อธิบายและถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติังาน 
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 วตัถุประสงค์กระบวนวชิา :  
1. ส่งเสริมการจดัการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยั และเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาก่อนจะเข้าสู่ ระบบการท างานในด้านการพฒันา
อาชีพ (Career Development) การเสริมทกัษะและประสบการณ์  

2. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพฒันาตนเองแก่
นกัศึกษาและอาจารย ์ในดา้นการจดัการเรียนการสอน การนิเทศงาน และการ
บริหารการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 

3. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไดมี้ส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพบณัฑิต รวมทั้งร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐานและตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมาก
ยิง่ข้ึน 

 
 

 เน้ือหากระบวนวชิา      จ านวนช่ัวโมงสหกจิศึกษา 

          
1. การเตรียมตวัเพื่อการปฏิบติังานในหน่วยงาน                30 
2. การปฏิบติังานในหน่วยงานและจดัท ารายงาน              500 
3. การน าเสนอและประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานสหกิจศึกษา     10 

 
รวม                540 
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 การปฏบิัติตัวระหว่างฝึกสหกจิของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
1. ตรงต่อเวลา  
2. ซ่ือสัตย ์ไวว้างใจไดแ้ละรักษาความลบัของทางราชการ  
3. แต่งกายดว้ยชุดนกัศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น กรณีการใส่ชุดล าลองจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
หรือยนิยอมจากหน่วยงานท่ีนกัศึกษาฝึกงานเท่านั้น  
4. การลากิจ การลาป่วย ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสถานท่ีฝึกปฏิบติังานสหกิจ  
5. ควรระมดัระวงัในเร่ืองการวางตวัและการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารระหวา่งการท างาน  
6. ไม่ควรต่อรองเร่ืองระยะเวลาการฝึกงานหรือเรียกร้องอภิสิทธ์ิใดๆจากสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน
สหกิจ 
7. มีความเช่ือมัน่ในตนเองกลา้คิดกลา้แสดงออกและกลา้ตดัสินใจ  
8. ปฏิบติังานสหกิจอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ เสมือนการท างานจริง  
9. การไปปฏิบติังานสหกิจของนกัศึกษาถือว่าไปในนามตวัแทนของคณะนิติศาสตร์ และใน
นามตวัแทนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นกัศึกษาตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 
และมีผลกระทบต่อส่วนรวม  
10. นกัศึกษาตอ้งบนัทึกผลการฝึกปฏิบติังานและให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการดูแล  นกัศึกษา
ลงลายมือช่ือก ากบัในใบบนัทึกผลการฝึกปฏิบติังานทุกแผน่  
11. ห้ามเล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต (โหลดหนงั,เล่นFacebook,Line)ไม่เก่ียวกบังาน นอกจาก
ไดรั้บอนุญาตหรือในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
12. หากนกัศึกษาเกิดอุบติัเหตุข้ึนระหวา่งฝึกปฏิบติังานสหกิจใหติ้ดต่อคณะนิติศาสตร์ 
  
*** หมายเหตุ  :หากนกัศึกษามีปัญหาการปฏิบติัตวัระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน สหกิจศึกษา อาจ
ถูกเรียกตวักลบัและไม่ผา่นการฝึกสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี 
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 เง่ือนไขและข้อก าหนดในการฝึกปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
1. นกัศึกษาตอ้งไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตามวนัและเวลาท่ีคณะก าหนดอยา่งเคร่งครัด  
2.กิจกรรมระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
- สัปดาห์แรกของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน-25มิถุนายน 2564  

นกัศึกษาจะตอ้งส่งแบบรายงานตวั เขา้ปฏิบติังานและแจง้รายละเอียดท่ีพกัระหว่าง
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา (แบบสก.มช.3) และแบบแจง้รายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน 
พนกังานพี่เล้ียงสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.4) แก่คณะ/สาขาวชิา ขอความกรุณาส่งกลบั
มายงั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลขท่ี 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ 
อ า เภอ เ มือง  จังหวัด เ ชียงใหม่  50200  ห รือ  ทาง  ไปรษณีย์อิ เล็ กทรอนิกส์  
lawcmu.coop@gmail.com ภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

- สัปดาห์ท่ี 2 นกัศึกษาจะตอ้งส่งแบบแจง้แผนปฏิบติังานสหกิจศึกา (แบบ สก.มช. 5)
มายงัคณะ/สาขาวชิา เพื่อจดัท าเป็นเอกสารประกอบใหค้ณาจารยนิ์เทศใชป้ระโยชน์ใน
การให้ค  าปรึกษาและนิเทศงาน ขอความกรุณาส่งกลับมาย ัง คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ี 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 50200 หรือ ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ lawcmu.coop@gmail.com ภายใน
สัปดาห์ที ่2 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- สัปดาห์ท่ี 3 ของการปฏิบติังาน นักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการ
ปฏิบติังานสหกิจศคกษา (แบบ สก.มช.6) เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาได้
ตรวจสอบและให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษา ทั้งน้ี อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจให้ค  าแนะน า
เพิ่มเติมระหวา่งไปนิเทศงานก็ได ้ในกรณีท่ีพนกังานพี่เล้ียงนกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่มี
เวลากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มต่างๆ นกัศึกษาอาจสอบถามขอ้มูลดว้ยวาจาแลว้เป็นผู ้
กรอกข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้ นน าไปให้พนักงานพี่ เ ล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตรวจสอบและลงนามรับทราบ    
ขอความกรุณาส่งกลบัมายงั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลขท่ี 239 ถนน
ห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 50200 หรือ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ lawcmu.coop@gmail.com ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
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 3.นิเทศงานสหกิจศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์ นิเทศนักศึกษาและสถานประกอบการอย่างน้อย 1 คร้ัง ภายใน   
สัปดาห์ ท่ี10 ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ของการปฏิบติัสหกิจศึกษาเพื่อประเมินและวดัผล
วชิาสหกิจศึกษา 
 

 การด าเนินการหลงัจากการฝึกงาน 
 

1) หลงัจาก 15 วนัสุดทา้ยของการฝึกสหกิจศึกษา นกัศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอ
โครงงานฝึกสหกิจศึกษาและรวบรวมเอกสารต่างๆ 

2) น าเสนอโครงงานฝึกสหกิจศึกษาตามวนัเวลาท่ีก าหนดและเขา้สัมภาษณ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา เพื่อสอบถามปัญหาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัศึกษา 
พร้อมทั้งส่งรายงานวิชาการแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาและท าการแกไ้ขให้สมบูรณ์ตามระยะเวลา 
ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนด  

3) ร่วมสัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษา พฒันาความสามารถในการน าเสนอ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ภายใตก้ารก ากบั ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 

 หลกัเกณฑ์ประเมนิผลในการผ่านการฝึกงาน 
รูปแบบการให้ระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจ ศึกษา การให้ระดับคะแนน
ตวัอกัษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory – ผา่น หรือ Umsatisfactory –ไม่ผา่น) หรือ อกัษรท่ีมีค่าล าดบัขั้น 
ข้ึนอยูก่บัคณะ /สาขาวชิา  พิจารณาเลือกใชท้ั้งน้ีกระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินผล มีดงัน้ี  
1) นกัศึกษาเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาท่ีก าหนดไวโ้ดย
ครบถ้วน เช่น การประชุม การสัมภาษณ์หลงักลบัจาก สถานประกอบการ การเข้าร่วมการสัมมนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ส่งแบบสอบถาม  
2) ไดรั้บผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานและรายงานวิชาการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจาก
พนกังานพี่เล้ียงนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
3) ไดรั้บผลการประเมินรายงานวชิาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากอาจารยท่ี์ปรึกษา สหกิจศึกษา นกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ประการดงักล่าว และผา่น การประเมินจากสาขาวชิาจะไดรั้บคะแนนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด  
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4) ในสัปดาห์สุดทา้ยของการปฏิบติังาน พนกังานพี่เล้ียงนกัศึกษาสหกิจศึกษา จะประเมินผล
นกัศึกษาและรายงานวิชาการตามแบบฟอร์มท่ีโครงการสหกิจศึกษา ก าหนด และให้นกัศึกษา
น ากลบัมายืน่ต่อคณะทนัทีในวนัท่ีเดินทางกลบัสู่มหาวทิยาลยั 
 

 หมายเลขโทรศัพท์ทีนั่กศึกษาติดต่อได้  
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะนิติศาสตร์  
โทร .053-942917-18  
นายรัฐพงษ ์สังฆบุญ (พี่แน็ค) โทร 053-942918 
นางสาวธญัธนพร ธรรมมณี (พี่ปร้ินส์) โทร 053-942932  
**หมายเหตุ**   - นกัศึกษาติดต่อไดใ้นวนัและเวลาราชการเท่านั้น / หากนกัศึกษามีปัญหาใน
การฝึกงานใหน้กัศึกษารีบติดต่อคณะฯโดยด่วน 
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รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานสหกจิศึกษา 
รายงานโครงงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเขียนในระหว่างการ

ปฏิบติังาน   ณ หน่วยงานหรือสถานประกอบการภายใตก้ารก ากบัดูแลของพนกังานพี่เล้ียงนกัศึกษาสห
กิจศึกษา การเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษาท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน และมีความสมบูรณ์
ของเน้ือหาท่ีน าเสนอ มีการก าหนดรูปแบบและหวัขอ้ต่างๆอยา่งชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.ส่วนน า เป็นส่วนท่ีจะน าเขา้สู่เน้ือหาของรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้สู่เน้ือหาของรายงาน 
ประกอบดว้ย 

1) ปกนอก 
2) ปกใน 
3) กิตติกรรมประกาศ 
4) บทคดัยอ่ภาษาไทย 
5) สารบญัเร่ือง 
6) สารบญัตาราง 
7) สารบญัรูปภาพ 

  
2.ส่วนเน้ือเร่ือง เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของรายงาน ประกอบดว้ย 

1) บทน า ประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา
คน้ควา้โครงงานสหกิจศึกษา  โดยบทน าเป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ 
สภาพทัว่ ๆ ไป หรือปัญหาท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้ริเร่ิมท าโครงงาน ตลอดจน
การก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

2) การทบทวนเอกสารหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบั
สถานประกอบการและงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่นช่ือและท่ีตั้ งของสถาน
ประกอบการ ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑ์ /ผลผลิต หรือการใหบ้ริการ
หลักขององค์กรรูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบพนกังานพี่
เล้ียงนกัศึกษาสหกิจศึกษา และต าแหน่งงานของพนกังานพี่เล้ียงนกัศึกษาสห
กิจศึกษาระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
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3) วิธีการศึกษาค้นคว้า ประกอบดว้ย วิธีการ ขอบเขตและแผนการด าเนินการ
อย่างละเอียด โดยเน้นการท างานอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะเน้นในเร่ืองของการ
ด าเนินการอยา่งไร ไม่ใช่เพียงการระบุวา่จะท าอะไร  เช่นวธีิการด าเนินงานใน
ส่วนของการศึกษาค้นควา้ วิธีการด าเนินงานในการแก้ปัญหา วิธีการและ
ขั้นตอนการเก็บตวัอยา่งและการเก็บขอ้มูล ตลอดจนควรแสดงถึงขอบเขตของ
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชดัเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสม 
เพียงพอและมีคุณค่าในการน าเสนอโครงงานนั้นๆ 

4) ผลการศึกษา โดยเขียนอธิบายขั้นตอน การปฏิบติังานหรือขั้นตอนปฏิบติัใน
โครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจ าเป็นประกอบ
ค าอธิบายแสดงการค านวณหรือท่ีมาของสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ท่ีชดัเจน
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และง่ายต่อความเขา้ใจหากเป็นการท าการปฏิบติัการ
ในห้องปฏิบติัการทดลอง จะตอ้งอธิบายเคร่ืองมือปฏิบติัการท่ีใชอ้ยา่งชดัเจน 
ทั้งน้ี ต้องได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการ โดยการเขียนในผล
การศึกษาจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาโครงการสห
กิจศึกษา และส่วนท่ี 2 ผลการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5) สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ประกอบดว้ยรวบรวม
และแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ วิเคราะห์ และวิจารณ์ ขอ้มูลท่ี
ได้โดยมีขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนโดยเนน้ในดา้นการน าไปใช้ประโยชน์ไดใ้นอนาคตเปรียบเทียบผลท่ี
ได รับกบัวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการปฏิบติังานหรือของโครงงาน
ท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 



PAGE 9 

3.ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อท าใหร้ายงานมีความสมบูรณ์ประกอบดว้ย 
1) เอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม 
2) ภาคผนวก (ถา้มี) 

อย่างไรก็ตาม เน้ือเร่ืองของรายงานสหกิจศึกษาอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
ปฏิบติังานของนักศึกษาแต่ละคนและเพื่อให้การจดัท ารายงานสหกิจศิกษา มีรูปแบบเดียวกัน จึง
ก าหนดใหก้ารจดัท ารายงานโครงการสหกิจศึกษาในรูปแบบ ดงัน้ี 

 
จดัพิมพบ์นกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 โดยอาจจะพิมพห์นา้เดียวหรือสองหนา้ก็ได ้

1) จดัพิมพด์ว้ยรูปแบบตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 point 
2) จดัพิมพใ์นแนวตั้งเป็นหลกัโดยอาจมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนไดต้าม

ความจ าเป็นของขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ 
3) การเวน้ขอบกระดาษ ก าหนดใหด้งัน้ี 

ขอบบน 5.1 น้ิว  
ขอบล่าง 1 น้ิว  
ขอบซา้ย 5.1 น้ิว  
ขอบขวา 1 น้ิว 
 

โดยมีแนวปฏิบติัการท ารายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัน้ี 
1) ใหน้กัศึกษาจกัท ารายงานโครงงานฉบบัสมบูรณ์จ านวน 1 เล่ม 
2) ให้นักศึกษาส่งไฟล์รายงานโครงงานฉบบัสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF โดยตั้งช่ือไฟล์

รายงานโครงงานฉบบัสมบูรณ์วา่ “ช่ือ และ รหสันกัศึกษา” 
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ตัวอย่างการเขียน
รายงานโครงงาน 

สหกจิศึกษา 
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              (ตัวอย่างปกนอก) 
 

 
 
 
 
 

รายงานโครงการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
 
 
 

ช่ือโครงงานภาษาไทย 
          ช่ือโครงงานภาษาองักฤษ 

 
 

โดย 
นาย/นางสาว........................................รหัสนักศึกษา................ 
 
 
 

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

               ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 
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)ตัวอย่างปกใน(  

 

 

รายงานโครงการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

ช่ือโครงงานภาษาไทย 

ช่ือโครงงานภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

โดย 

         นาย/นางสาว.............................................รหัสนักศึกษา................................... 

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 
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กติติกรรมประกาศ 

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

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

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

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

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

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

ช่ือนักศึกษา 
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ช่ือโครงงาน ................................................................................................  
ผู้เขียน ................................................................................................ 
คณะ/สาขา คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
อาจารย์ทีป่รึกษา ................................................................................................. 
 
 
 

บทคดัย่อ 
 

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

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

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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สารบัญ 
      หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ภาษาไทย  
สารบญัตาราง  
สารบญัรูปภาพ  
บทท่ี 1 บทน า  

ท่ีมาและความส าคญั  
วตัถุประสงคข์องการศึกษา  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา  

บทท่ี 2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ท่ีตั้งและความเป็นมาหน่วยงาน/สถานประกอบการ  
 ลกัษณะการประกอบการของหน่วยงาน/สถานประกอบการ  
 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
 พนกังานพี่เล้ียงและต าแหน่งของท่ีปรึกษาในหน่วยงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
บทท่ี 3  วธีิการศึกษาและคน้ควา้   

 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอน /วธีิการด าเนินการ/วธีิการศึกษาคน้ควา้  

บทท่ี 4  ผลการศึกษา   
 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาโครงการสหกิจศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 ผลการฝึกปฏิบติังานสหกิ จศึกษา 
บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ   

 สรุปผลการศึกษา 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติังาน  
 ปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในเร่ืองการปฏิบติังาน 

      ขอ้เสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
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ภาคผนวก  
          

  

ภาคผนวก ก                                                                                                                       หนา้ 
   
   

สารบัญตาราง )ถ้ามี(  

 หนา้ 

ตารางท่ี  

 

สารบัญภาพ )ถ้ามี(  

หนา้ 

ภาพท่ี   
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บทที ่1 

บทน า 

 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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บทที ่2 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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     บทที ่3 

วธิีการศึกษาและค้นคว้า 

 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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บรรณานุกรม 

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

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

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก 
 

 

 

 


