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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

คณะ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชา  วิทยาการค านวณและเทคโนโลยดีิจิวิทยาการค านวณและเทคโนโลยดีิจิทัลทัล  
ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22556655  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  
             

หมวดที ่หมวดที ่11  ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม และข้อมูลโดยทั่วไปลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม และข้อมูลโดยทั่วไป  
1. รหัสและชื่อรายวิชา  CS4916 สหกิจศึกษาส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    
2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง  6 หน่วยกิต (หรือไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)  

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
 หลักสูตร  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
 วิชาบังคับ/เลือก  วิชาเลือกในหมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกงานภาคสนาม 

อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้   
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมภายใต้การท างานของคณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 

1) อาจารย์นฤดี  บูรณะจรรยากุล  ประธานคณะท างาน 
2) อาจารย์ณัฐพร  นันทจิระพงศ ์  คณะท างาน 
3) อาจารย์วรนุช  มีภูมิรู้   คณะท างาน 
4) อาจารย์ยุวธิดา  ชิวปรีชา   คณะท างาน 
5) อาจารย์เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์  คณะท างาน 
6) ผศ. สุธีรา  พึ่งสวัสดิ์   คณะท างาน 
7) อาจารย์ ดร.ศิลา   เต็มศิริฤกษ์กุล  คณะท างาน 
8) คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์   คณะท างานและเลขานุการ 

การติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาท าได้  
4 ช่องทาง คือ 

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 

• E-Learning มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 
ชื่อวิชา CS4916 สหกิจทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์

• อีเมลของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 

• MS-Teams ชื่อห้อง สหกิจศึกษาส าหรับ-CS 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร)  
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4   
6. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที ่2หมวดที ่2  จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
 รายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่
ได้ศึกษามาทั้งหมด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  จากประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับจากการท างานจริง 
นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับการฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต อันเป็นคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  

• ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

• การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 

• การจัดการและการวางแผนการปฏิบัติงาน 

• ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

• การท างานเป็นทีม การสื่อสารและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

• ความรับผิดชอบ ความอุตสาหะและความสามารถในการผลิตผลงาน 

• การประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

• มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ 

• การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

• ความเป็นผู้น าและความม่ันใจในตนเอง 

• มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมของแต่ละสถานประกอบการ 

• การรูส้ื่อ รู้สารสนเทศ และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าและการตัดสินใจ การบริหารจัดการเวลา และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
 1)  เพ่ือให้การเรียนการสอนของรายวิชานี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่อยู่
ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
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 2) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาที่เน้นการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย และ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในช่วงก่อนปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา จากศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของสถานประกอบการต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา เพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษาในอนาคต 
 3) ก าหนดหัวข้อและมาตรฐานของรูปแบบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและพัฒนาโครงงานสหกิจ
ศึกษา พร้อมอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) จากสถานประกอบการ และน ามา
พัฒนาผลงานจากการเรียนรู้เป็นโครงงานสหกิจศึกษา ตามหลักการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based 
Learning) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5) จัดกิจกรรมพูดคุยระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในหัวข้อการใช้ชีวิตและการปรับตัวในที่ท างาน 
  6) มีการปรับปรุงกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยจัดเป็นชุดเนื้อหารวมถึงด้าน Hard skills 
และด้าน Soft skills ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ 4Cs) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 7) มีการปรับปรุปแบบของกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และ
กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา เป็นรูปแบบ Blended learning ที่ผสมผสานระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ 
Onsite และ Online เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ยุคดิจิทัล (Digital 
transformation) 
 
  

หมวดที ่3หมวดที ่3  การพัฒนาผลการเรียนรู้การพัฒนาผลการเรียนรู้  

  

  
  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้  
  เขียนผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และสอดคล้องกับ มคอ.4 หมวดที่ 2 
ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีขอความเป็น

มนุษย์  
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(2) วิธีการสอน  

• การปฐมนิเทศของคณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) เพ่ือเน้น
ย ้าให้นักศึกษายึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย การประหยัดพลังงาน 7 ส. การเคารพ
กฎระเบียบขององค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

• การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างรุ่นพ่ีกับ 
รุ่นน้อง 

• การปฐมนิเทศของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา ในวันแรกที่นักศึกษาไปรายงานตัวที่สถาน
ประกอบการ 

• การนิเทศของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(ออนไลน์/ออฟไลน์) ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของ
จิตใจ เช่น มีจิตอาสา มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ น้อมน าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 
 (3) วิธีการประเมินผล  

• การตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย  

• การพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน อาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

• แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 

• แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา  

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา 
 

2. ความรู้ 
(1) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  
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2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(2) วิธีการสอน  

• การจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางด้านวิชาการวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาย
วิชาชีพและศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ท างานจากหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย/อบรมในแต่ละครั้ง 
นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานสรุปความรู้ที่ได้รับในรูปแบบของไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท าด้วย
โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing Program) หรือโปรแกรมน าเสนองาน (Presentation 
Program) แล้วน าส่งไว้ใน HCU E-learning ตามก าหนดเวลาที่ก าหนด ซึ่งกิจกรรมนื้ถือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาให้นักศึกษามีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา และความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

• การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งบูรณาการหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติที่ได้เรียนรู้ตลอด 3 ปี
การศึกษากับการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างปฏิบัติงานในแต่ละวัน ร่วมกับอาจารย์พ่ี
เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา และพนักงานคนอื่น ๆ ในที่ท างาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย  กิจกรรมนี้
ถือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  

• การพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา หรือการพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อโครงงานและพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษาจากรายวิชา CS3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ และค าแนะน าของพนักงานพ่ี
เลี้ยง มาพัฒนาเป็นโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรืองานวิจัยด้วยหลักการและเครื่องมือ (ภาษาโปรแกรม/
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป) ที่เหมาะสม และในช่วงก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องท าการประเมินผล
การพัฒนาโครงงานและน าเสนอโครงงานต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ และพนักงานพ่ีเลี้ยง 
กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของนักศึกษา การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีหลักคิด
ทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการเรียนรู้

แบบ Project-based Learning 
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• การท ารายงานเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ที่มีการน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรและศูนย์สหกิจศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับการค้นคว้าด้วยตน เอง
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น ต ารา หนังสือ เว็บไซต์ สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น มาจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่สมบูรณ์ ตามหลักการจัดท าเอกสารวิชาการที่ได้ศึกษาจากรายวิชา CS3303 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ลักลอกวรรณกรรมของผู้อ่ืน พร้อมส่งในช่วงเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา การ
รู้สารสนเทศ และการยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 (3) วิธีการประเมินผล 

• สรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา 

• แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 

• การพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน อาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

• การจัดท ารายงานเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา (รูปแบบโครงงาน/งานวิจัย) 

• แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา  

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา 

• การน าเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

3 ทักษะทางปัญญา 
(1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(2) วิธีการสอน 

• การพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา หรือการพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อโครงงานและพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษาจากรายวิชา CS3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ และค าแนะน าของพนักงานพ่ี
เลี้ยง มาพัฒนาเป็นโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรืองานวิจัยด้วยหลักการและเครื่องมือ (ภาษาโปรแกรม/
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป) ที่เหมาะสม และในช่วงก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องท าการประเมินผล
การพัฒนาโครงงานและน าเสนอโครงงานต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ และพนักงานพ่ีเลี้ยง 
กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของนักศึกษา การคิดเชิง
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วิพากษ์และการแก้ปัญหา ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีหลักคิด
ทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการเรียนรู้

แบบ Project-based Learning 

• การท ารายงานเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ที่มีการน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรและศูนย์สหกิจศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับการค้นคว้าด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น ต ารา หนังสือ เว็บไซต์ สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น มาจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่สมบูรณ์ ตามหลักการจัดท าเอกสารวิชาการที่ได้ศึกษาจากรายวิชา CS3303 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ลักลอกวรรณกรรมของผู้อ่ืน พร้อมส่งในช่วงเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา การ
รู้สารสนเทศ และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 (3) วิธีการประเมินผล  

• การพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน อาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

• การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน (รูปแบบโครงงาน/งานวิจัย) 

• แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา  

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา 

• การน าเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ (4.1) 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
(2) วิธีการสอน 

• การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งบูรณาการหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติที่ได้เรียนรู้ตลอด 3 ปี
การศึกษากับการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างปฏิบัติงานในแต่ละวัน ร่วมกับอาจารย์พ่ี
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เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา และพนักงานคนอื่น ๆ ในที่ท างาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย  กิจกรรมนี้
ถือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  

• การท ารายงานเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ที่มีการน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรและศูนย์สหกิจศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับการค้นคว้าด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น ต ารา หนังสือ เว็บไซต์ สถิติและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น มาจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่สมบูรณ์ ตามหลักการจัดท าเอกสารวิชาการที่ได้ศึกษาจากรายวิชา CS3303 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ลักลอกวรรณกรรมของผู้อ่ืน พร้อมส่งในช่วงเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา การ
รู้สารสนเทศ และการยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

• การน าเสนอผลการพัฒนาโครงงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช่วงก่อนเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบของไฟล์น าเสนองาน (Presentation file) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโครงงานร่วมกับการสาธิตการท างานของระบบโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นักศึกษา 
ได้พัฒนาด้วยตนเอง และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อ พร้อมทั้งตอบค าถามของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
นิเทศ และอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา และการรู้สื่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning 

 (3) วิธีการประเมินผล  

• การพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน อาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

• แบบบันทกึการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 

• การจัดท ารายงานเอกสารสหกิจศึกษา (รูปแบบโครงงาน/งานวิจัย) 

• แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา  

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา 

• การน าเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม  
(2) วิธีการสอน 

• การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งบูรณาการหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติที่ได้เรียนรู้ตลอด 3 ปี
การศึกษากับการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างปฏิบัติงานในแต่ละวัน ร่วมกับอาจารย์พ่ี
เลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา และพนักงานคนอื่น ๆ ในที่ท างาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย  กิจกรรมนี้
ถือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  

• การท ารายงานเอกสารโครงงานสหกิจศึกษา ที่มีการน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรและศูนย์สหกิจศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับการค้นคว้าด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น ต ารา หนังสือ เว็บไซต์ สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น มาจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่สมบูรณ์ ตามหลักการจัดท าเอกสารวิชาการที่ได้ศึกษาจากรายวิชา CS3303 
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ลักลอกวรรณกรรมของผู้ อ่ืน พร้อมส่งในช่วงเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา การ
รู้สารสนเทศ และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

• การน าเสนอผลการพัฒนาโครงงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช่วงก่อนเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบของไฟล์น าเสนองาน (Presentation file) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโครงงานร่วมกับการสาธิตการท างานของระบบโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นักศึกษา 
ได้พัฒนาด้วยตนเอง และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อ พร้อมทั้งตอบค าถามของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
นิเทศ และอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา และการรู้สื่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning 

• การจัดท าโปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษาด้วยโปรแกรม/ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปที่มีเนื้อหาข้อมูลและรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม  ร่วมกับการจัดแสดงในงานนิทรรศการ “สหกิจ
ศึกษานิทัศน์” ที่จะจัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยหลักสูตรร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเพ่ือคัดเลือกผลงานที่ดีเป็น
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ตัวแทนไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิตผลงาน การรู้สื่อ รวมถึงการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 (3) วิธีการประเมินผล 

• การพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน อาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

• การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน (รูปแบบโครงงาน/งานวิจัย) 

• การน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและผลการปฏิบัติงาน 

• แบบประเมินผลการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา  

• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษา 

• โปสเตอร์น าเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา 
 

หมวดที ่4หมวดที ่4    ลกัษณะและการด าเนินการลกัษณะและการด าเนินการ  
 

1. ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
  ฝึกให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กร โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง  
เต็มเวลาและได้ท างานตรงตามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และมีประโยชน์ต่อองค์กรที่ฝึกปฏิบัติ  ซึ่ง
ก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถท าส าเร็จได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 
 
2. กิจกรรมของนักศึกษา  

กิจกรรม ก าหนดส่ง 

1. นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานจริง และรับการ
ปฐมนิเทศ ณ สถานประกอบการ 

2. นั กศึ กษาส่ งแบบรายงานตั ว เข้ าปฏิ บั ติ งานและ
รายละเอียดต าแหน่งงานและชื่อพนักงานที่ปรึกษาและ
ที่ตั้งหน่วยงาน (HCU-CO-008) 

สัปดาห์ที่ 1 (1-5 ส.ค. 65) 

3. นักศึกษาส่งแบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประจ าสัปดาห์ (HCU-CO-013) ทุกวันอังคาร ก่อนเวลา 
12.00 น. 

สัปดาห์ที่ 1-16 (1 ส.ค. – 18 พ.ย. 65) 

4. นักศึกษาส่งแบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดย สัปดาห์ที่ 2-3 (8-19 ส.ค. 65)  
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กิจกรรม ก าหนดส่ง 

อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา ท าการตรวจสอบและ
ปรับแก ้(HCU-CO-009) 

5. นักศึกษาส่งหัวข้อโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา (หัวข้อและขอบเขตโครงงานต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสถานประกอบการ) (HCU-CO-010) 

6. ประสานงานนัดหมายการนิเทศ ครั้งที่ 1 (HCU-CO-
011) 

7. นักศึกษาส่งโครงร่างรายงาน เริ่มตั้งแต่ปก ส่วนน า  
บทที่ 1-3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

8. อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา นิเทศครั้งที่ 1 
9. อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา นิเทศครั้งที่ 1 (HCU-

CO-012) 

สัปดาห์ที่ 4-6 (22 ส.ค - 9 ก.ย. 65 ) 

10. นักศึกษาส่งรายงานบทที่ 1-3 ฉบับแก้ไข และจัดท า
รายงานบทที่ 4  

สัปดาห์ที่ 6-10 (5 ก.ย. - 7 ต.ค. 65) 

11. นักศึกษาส่งโครงร่างรายงาน บทที่  4 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ 

12. ประสานงานนัดหมายการนิเทศ ครั้งที่ 1 (HCU-CO-
011) 

สัปดาห์ที่ 11-12 (10-21 ต.ค. 65) 

13. อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา นิเทศครั้งที่ 2 
14. นักศึกษาส่งโครงร่างรายงาน บทที่  5 ให้อาจารย์ที่

ปรึกษาตรวจสอบ 
15. นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อ

พนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
และผู้บริหาร 

สัปดาห์ที่ 13-15 (24 ต.ค.-11 พ.ย. 65) 

16. พนักงานพ่ีเลี้ยงประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
17. จัดท าหนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน (HCU-CO-

016) 
18. นักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พร้อมส่งเอกสารแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ซองประทับลับ) 

19. แก้โครงร่างรายงานบทที่  1-5 ให้สมบูรณ์ พร้อมส่ง

สัปดาห์ที่ 16-18 (14 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65) 
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กิจกรรม ก าหนดส่ง 

พนักงานพ่ีเลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา 

20. นักศึกษาส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มรายงานและ
โปสเตอร์ 

21. โครงการประกวดสหกิจศึกษานิทัศน์ (คัดเลือกโครงงาน
สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสาขาวิชา และส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัย) 

สัปดาห์ที่ 19-20 (5-16 ธ.ค. 65) 

 
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ถ้ามี 
 - ไฟล์น าเสนองานโครงงานสหกิจศึกษา 
 - ไฟล์ระบบโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ของโครงงานสหกิจศึกษา 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - โปสเตอร์น าเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาเพ่ือน าเสนองานนิทรรศการโครงการสหกิจศึกษานิทัศน์ 
 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

1.  ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยฯ (https://e-
learning.hcu.ac.th/moodle/course/view.php?id=393) เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  

2.  การนิเทศ 2 ครั้ง  
3.  MS-Teams ชื่อห้อง สหกิจศึกษาส าหรับ-CS 
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในวันแรกของการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2. มอบหมายงานและให้ค าแนะน าในระหว่างที่นักศึกษาท าการปฏิบัติงาน 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
4. ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังค าชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและ   

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในช่วงต้นภาคการศึกษา พร้อมทั้งร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในช่วง
ปลายภาคการศึกษา 

5.  ประสานงานกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาหากพบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรม
ในภาคสนาม  

1.  ช่วยเหลือและค าให้แนะน านักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ  
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2.  เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือชี้แจงและให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา 

3. สอน ติดตาม ให้ค าปรึกษาในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานประกอบการ  
4. เข้าร่วมกจิกรรมนิเทศงานตามหมายก าหนดการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามอบหมาย 
5. ให้ค าปรึกษาในการจัดท าโปสเตอร์และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
6. ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
7. ประสานงานกับพนักงานพ่ีเลี้ ยง/พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันหา 

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในกรณีที่นักศึกษาพบปัญหาต่าง ๆ  
8. ให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอน นิเทศ และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชามอบหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษาถัด ๆ ไป 
7.   การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะต่าง ๆ  (ออนไลน์) 
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การท าจัด

รายงานการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น   (ออนไลน์) 
3. วางแผนนิเทศงานล่วงหน้า  
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
5. ติดตามความก้าวหน้าของรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

6. แจ้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
     - อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ทางโทรศัพท์ MS-Teams ชื่อห้อง สหกิจศึกษา
ส าหรับ-CS  และอีเมล 
  - อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์พ่ีเลี้ยง ทางโทรศัพท์และอีเมล 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ 

1.  สถานที่ท างาน ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสมของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ห้องประชุมส าหรับใช้ในการปรึกษาหารือในระหว่างการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมน าเสนอผล 
การปฏิบัติในวันและเวลาที่อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศ 

3.  อ่ืน ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง อาหาร รถรับส่ง สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น  
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หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการหมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ  
1. การก าหนดสถานที่ฝึก 
  สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไดควรเปนสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา มีความปลอดภัย มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเดินทาง  
2. การเตรียมนักศึกษา 
 การเตรียมนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจ (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง) แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 

2.1 การเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การเขียน 
ใบสมัครงาน การจัดท าประวัติ โดยย่อ (Resume) การเข้ าและออกงาน การสื่ อสาร 
และการท างานเป็นทีม เป็นต้น โดย หน่วยสหกิจศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ ระยะเวลาของการ
จัดอบรมให้ความรู้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2.2 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รับผิดชอบ โดยคณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดกิจกรรมเชิญวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับ
นักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานด้านต่าง ๆ ในตลาดธุรกิจ และหัวข้อเนื้อหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีระยะเวลาในการจัดไม่น้อย
กว่า 18 ชั่วโมง (ออนไลน์) 

 
3. การเตรียมอาจารยน์ิเทศ/อาจารย์ท่ีปรึกษา 
  คณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการก าหนดการประชุมไม่น้อยกว่า  
4 ครั้ง ซึ่งโดยหลัก ๆ มี  
  1.  ประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตลอดภาคการศึกษา  
 2.  ประชุมครั้งที่ 2 ก่อนนิเทศครั้งที่ 1  
 3.  ประชุมครั้งที่ 3 ก่อนนิเทศครั้งที่ 2  
 4.  ประชุมครั้งที่ 4 พิจารณาผลคะแนน 
โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือเป็นหลักฐาน และยึดแนวปฏิบัติตามคู่มือ
อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาของหน่วยสหกิจศึกษา ส านักพัฒนาวิชาการ  
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝกึ 
   หลังจากที่นักศึกษาได้เสนอความจ านงที่จะไปปฏิบัติสหกิจกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง คณะ
ท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จะติดต่อประสานงานเบื้องต้น เพ่ือสอบถามถึงลักษณะ
งาน ระบบการท างาน และชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาสหกิจศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
พ่ีเลี้ยงคร่าว ๆ  
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   ในทางปฏิบัติมีหลาย ๆ หน่วยงานยังไม่ทราบพนักงานพ่ีเลี้ยงว่าเป็นผู้ใด เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้า
รับอบรมและทดสอบความรู้ เพ่ือจัดลงแผนกที่เหมาะสม  
   ด้วยเหตุนี้คณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีการนิเทศงานครั้งที่ 
1 ภายในสัปดาห์ที่ 3-5 ของการปฏิบัติงาน (โดยพิจารณาจากล าดับความส าคัญของปัญหาที่นักศึกษาพบใน
สถานประกอบการเป็นหลัก) ซึ่งเมื่อไปนิเทศจะมีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมมอบเอกสารคู่มือสหกิจ
ศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา ติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ และ
พิจารณาโครงร่างหัวข้อของโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกัน 
5. การจัดการความเสี่ยง 
 1.  คณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ท าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการประชุมแต่ละครั้ง 
 2. น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ผ่านคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา 
  3. คณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหา แนวทางแก้ไข พร้อมให้ความ
เห็นชอบและข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีการพิจารณาเป็นกรณี ภายใต้ระเบียบการปฏิบัติงาน
สหกจิศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  

หมวดที ่6 การประเมินนกัศึหมวดที ่6 การประเมินนกัศึกษากษา  
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ไว้ดังนี้ 
1. การประเมินโดยสถานประกอบการ (อาจารย์พี่เลี้ยง/ผู้บริหาร)    50% 
โดยประเมินจากผลส าเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  
และลักษณะส่วนบุคคล 
2. การประเมินโดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา      40% 
โดยประเมินจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา และการน าเสนอรายงาน 

 3. การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม      10% 
  รวมทั้งสิ้น          100% 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ผู้บริหารจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
และก ากับการท างานของนักศึกษาตลอด 16 สัปดาห์ โดยคะแนนจากอาจารย์พี่เลี้ยง/ผู้บริหารจะมีค่าน ้าหนัก
ร้อยละ 50 โดยการประเมินถือเป็นเอกสารลับที่ปิดผนึกและส่งกลับทางไปรษณีย์หรือให้นักศึกษาน ากลับมา
ส่งที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้พนักงานที่ปรึกษาอาจแจ้งหรือชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน จุดเด่นหรือ
ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษาด้วยวาจาก็ได้ 
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 อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาท าการประเมินจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 
(คะแนนที่ได้มาจากค่าเฉลี่ย กรณีท่ีมผีู้ประเมินมากกว่า 1 คน) 
 อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษา ร่วมกันประเมินผลการน าเสนอโครงงานสหกิจ
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 (คะแนนที่ได้มาจากค่าเฉลี่ย กรณีที่มีผู้ประเมินมากกว่า 1 คน) 
 การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกการเข้าร่วมของนักศึกษาแต่ละคน 
พร้อมก าหนดให้ นั กศึกษาส่ งรายงานในรูปแบบไฟล์ อิ เล็ กทรอนิ กส์บนระบบ  HCU E-learning 
(http://online.hcu.ac.th) ซึ่งส่วนนี้มีคะแนนให้ร้อยละ 10 
 คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน แบ่งช่วงเกรดดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน เกรด 
80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 
65-69 C+ 

60-64 C 
55-59 D+ 

50-54 D 

0-49 F 
 
หมายเหตุ  หากมีปัญหาหรือกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ /ข้อบังคับของคณะท างาน 
สหกิจศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษา ทางคณะท างานฯ จะน าเข้าพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาตัดสินใจหรือหาแนว
ทางแก้ไข 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

- ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาประจ าวัน/สัปดาห์ 

- ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อในแบบแจ้งโครงร่าง/รายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษาในวันและเวลาที่มีการนัดหมายการนิเทศงาน  
ณ สถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (ฉบับร่าง
และฉบับสมบูรณ)์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนให้นักศึกษาน าส่งอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 

- บันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
แล้วน าส่งคณะท างานฯ 
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- ร่วมประเมนิผลการน าเสนอผลงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษา 

- ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามแบบบันทึกผลการนิเทศงาน 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวัน/สัปดาห์ 

- ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข ให้ค าแนะน า และประเมินผลการจัดท ารายงานผลการปฎิบัติงานของ
นักศึกษา (ร่างหัวข้อโครงงาน รายงานฉบับร่าง และรายงานฉบับสมบูรณ์) 

- ให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอน นิเทศ และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชามอบหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษาถัดไป 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ผู้บริหารของสถาน
ประกอบการ ในการนิเทศงานครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 2-4 ของการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ) 

- เชิญประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้บริหารของสถานประกอบการเพ่ือหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หากผลการประเมินของอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา และพนักงานพ่ีเลี้ยง
หรือผู้บริหารของสถานประกอบการมีความแตกต่างกันจน คณะท างานฯ พิจารณาแล้วไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- น าเข้าเป็นวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการ  
คอมพิวเตอร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของการประเมินผลที่
เกิดข้ึน 
 

หมวดที ่7  กหมวดที ่7  การประเมินารประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษา 

- ประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

- ประเมินสถานประกอบการ 

- ประเมินแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ประเมินการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา 
(2) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 

- ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- ประเมินผลการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
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(3) อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

- ประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

- ประเมินสถานประกอบการ 

- ประเมินนักศึกษา 

- ประเมินแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ประเมินการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 1.  อาจารย์นิ เทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกันวิเคราะห ขอมูลจาก 
แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระบบสหกิจศึกษาและประมวลผล 
 2.  ค ณ ะ ท า ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าก า ร ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ร่ ว ม กั น ส รุ ป ป ร ะ เด็ น 
การพัฒนา ปรับปรุง การวัดและประเมินผลของรายวิชา CS4916 สหกิจศึกษาส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนความร่วมมือของสถานประกอบการแต่ละแหล่ง โดยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อหัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
 3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น าข้อมูลที่ได้รับ
มาร่วมกันพิจารณาภาพรวมของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ตลอดจนเครื่องมือที่น ามาใช้ สอน รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษา การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนส าหรับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
 4.  หลังจากที่รวมคะแนนจากการประเมินทั้งฝ่ายอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา และ
พิจารณาตัดเกรดตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการทบทวนผลการประเมิน จาก 
  4.1 คณะท างานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  4.3 คณะกรรมการวิชาการคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  




