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รายงานผลการด าเนินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามรายงานผลการด าเนินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

คณะคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดจิิทัลสาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดจิิทัล  

ภาคการศึกษาที ่ภาคการศึกษาที ่11 ปีการศึกษา 25 ปีการศึกษา 256644 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

            

หมวด หมวด 11 ขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูทัว่ไป  

1. รหัสและชื่อวิชา :  CS4916 สหกิจศึกษาส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  
2. หลักสูตร   : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1) ผศ. อาจารย์สุธีรา พ่ึงสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 
2) อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 
3) อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 
4) อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา (จัดท า มคอ.4 กับ มคอ.6)   
ภายใต้การท างานของ คณะท างานสหกิจศึกษา /ฝึกงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ประกอบด้วย 

1) อาจารย์นฤดี  บูรณะจรรยากุล  ประธานคณะท างาน  
2) อาจารย์ณัฐพร  นันทจิระพงศ์  คณะท างาน  
3) อาจารย์วรนุช  มีภูมิรู้   คณะท างาน  
4) อาจารย์ยุวธิดา  ชิวปรีชา   คณะท างาน  
5) อาจารย์เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์  คณะท างาน  
6) อาจารย์สุธีรา  พึ่งสวัสดิ์   คณะท างาน  
7) อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล  คณะท างาน  
8) คุณเทพสุรีย์ จันสามารถ   คณะท างานและเลขานุการ 
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4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 

  ภาคการศึกษาท่ี  1 ของชั้นปีที่ 4 
 

หมวด หมวด 22 การด าเนินการทีต่า่งไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การด าเนินการทีต่า่งไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

  การเรียนการสอนวิชานี้เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการสืบหา
ข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทักษะ
กระบวนการคิด และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
 
1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้าม)ี  

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะท างาน สหกิจศึกษา/ฝึกงาน หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับเตรียม
นักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
1) นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบ
สมัคร (แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น ใบ
รายงานผลการศึกษา) ภายในเวลาที่
คณะท างานฯ ก าหนด 
2) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม 
-  ด้านวิชาการ (ทักษะวิชาชีพ)  ไม่น้อยกว่า 
18 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยคณะท างานสหกิจศึกษา 
- ด้านบุคลิกภาพ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่ง
จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา 

หากไม่เข้าร่วม ต้องท าบันทึกข้อความ
ชี้แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมเพื่อให้คณะท างานฯ 
พิจารณาตามความเหมาะสม ถ้าพิจารณาแล้ว
เห็นควร นักศึกษาต้องท ารายงานสรุปเนื้อหา
ของกิจกรรมที่ไม่ได้เข้าร่วมส่ง 
3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนเร่ิมปฏิบัติงานในสถาน

ในการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ ท าในรูปแบบออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

มีการวางแผนกิจกรรม หัวข้อท่ี
เหมาะสมกับการจัดในรูปแบบ

ออนไลน์ 
 



มคอ.มคอ.66    

                        
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ        3 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

ประกอบการ ตามวันเวลาที่คณะท างาน ฯ
ก าหนด 

2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะท างาน สหกิจศึกษา/ฝึกงาน หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ได้ก าหนดวิธีการเตรียมอาจารย์นิเทศ/
อาจารย์ที่ปรึกษา ไว้ดังนี้ 
1) จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
CS4916 อันได้แก ่

- การนิเทศงาน 
- การติดตามความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- การติดต่อ ประสานงาน และการแก้ไข

ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา 
2) จัดประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศงาน ณ 
สถานประกอบการ 
3) จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์
นิเทศก่อนไปนิเทศงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ 
4) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษา เช่น E-learning, E-mail, กลุ่มใน 
Facebook, LINE และสอบถามทาง โทรศัพท์ 
เป็นต้น 
5) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาน
ประกอบการ (พนักงานพี่เลี้ยง) เช่น E-mail 
นามบัตร และสอบถามทางโทรศัพท์ เป็นต้น  

ไม่มี ไม่มี 
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แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

6) จัดประชุมเตรียมความพร้อมของอาจารย์
นิเทศก่อนไปนิเทศงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ พร้อมแจกเอกสารที่เก่ียวข้อง 
วางแผนให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมกิจกรรมการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อนร่วม
ชั้นเรียน และนักศึกษารุ่นน้องที่จะไป
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไป 

 

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะท างาน สหกิจศึกษา/ฝึกงาน หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ได้ก าหนดแนวทางการเตรียมพนักงาน
พี่เลี้ยงในสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาไว้
ดังนี้ 
1) ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงในแหล่ง
ปฏิบัติภายในสัปดาห์ที่ 1 ส าหรับการไปพบ
และนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ ใน
สัปดาห์ที่ 3-5 เพื่อมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งอธิบายท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ในการนิเทศงาน การมอบหมายงาน การ
บันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ช่อง
ทางการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์
นิเทศกับพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษา รวม
ไปถึงการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 
2) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษาประมาณ 4-6 สัปดาห์ คณะท างานฯ 

ไม่มี ไม่มี 
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แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

จะท าการประสานงานไปยังพนักงานพี่เลี้ยง 
ส าหรับการนัดหมายการไปนิเทศงานคร้ังที่ 2  
ในช่วงสัปดาห์ที่ 13-15  เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานพี่
เลี้ยง โดยในการประสานงานคร้ังนี้ คณะ
ท างานฯ จะได้ย้ าเตือนเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาอีกคร้ัง ก่อนไปนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการตามก าหนดนัดหมาย 

 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนในอนาคต 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นักศึกษา  
เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ได้มีสถานการณ์โควิด-
19 จึงท าให้บางสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการนิเทศงาน โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
ไม่มี 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
การสนับสนุนนักศึกษา 
ไม่มี  

 
 
ไม่มี 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 

หมวด หมวด 33 ผลการด าเนินการ ผลการด าเนินการ  
สรุปผลการด าเนินการ จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  / ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 4 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 4 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
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4. การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
A  3 75.00 

B+ 1 25.00 

B 0 00.00 
C+ 0 00.00 

C 0 0.00 
D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 
I - - 

N - - 

 

5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี  
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

  

หมวด หมวด 44  ปัญหา และผลกระทบดา้นการบริหารปัญหา และผลกระทบดา้นการบริหาร  

1. ปัญหาด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก  
1.1  ปัญหาด้านการบริหาร 
 ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์  
1.2  ปัญหาด้านสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 

ด้วยสถานการณ์โควิด -19 บางสถานประกอบการให้นักศึกษาท างานท่ีบ้าน ท าให้ส่งผลต่อการ
เรียนรู้งาน และการติดต่อสื่อสารกับพ่ีเลี้ยง 

2. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1.1 ปัญหาด้านการบริหาร  
 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถให้ค าแนะน าในการพัฒนาโครงงานของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล 
ได้ทั้งหมด เนื่องจากโครงงานบางหัวข้อเกี่ยวข้องกับงานที่มีลักษณะเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
นั้น ๆ   
1.2  ปัญหาด้านสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
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  พนักงานพ่ีเลี้ยง/พนักงานที่ปรึกษาแต่ละสถานประกอบการมีวิธีการสอนงานที่แตกต่างกัน 
นักศึกษาต้องเรียนรู้วิธีการเฉพาะและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์  
 และด้วยสถานการณ์โควิด -19 สถานประกอบการบางที่มีการสอนงานผ่านออนไลน์ ท าให้
นักศึกษาต้องหาวิธีการเรียนรู้ และปรับตัวใหม่  
 

3. การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถ้าม)ี  
  สถานประกอบการใดท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะท างานฯ แล้วว่าลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้กับนักศึกษาไม่มีความเหมาะสม จะไม่ได้รับการพิจารณาในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานอีก 

 
4. อ่ืนๆ  
 ไม่มี 
 

 

หมวด หมวด 55  การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามการประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน   

 จากการประเมินการสอนออนไลน์ของส านักพัฒนาวิชาการ 
เพ่ิมตัวอย่างและเคส ให้นักศึกษาได้ลองท างานจริงๆ database, web 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาผ่าน แบบส่วนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา 
CS4916 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564  ด้วย Google form 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ezDFAPwWP4NrrBhdIftnQVFZtelbrnQd1KN8kDgEyP8Ytw

/viewform)  
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดปฐมนิเทศ) 

 มีวินัยและต้องเป็นคนตรงต่อเวลาในการเข้างาน (1) 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน (การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ) 

 ควรมีกิจกรรมนี้ครั้งต่อ ๆ ไป (1) 

 อยากให้เพิ่มเวลาในช่วงเตรียมความพร้อมเพราะว่าเป็นแค่ช่วงเดียวก่อนจะฝึกงาน
จริง (1) 

 เพ่ิมการใช้ WordPress (1) 
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน (การประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ezDFAPwWP4NrrBhdIftnQVFZtelbrnQd1KN8kDgEyP8Ytw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_ezDFAPwWP4NrrBhdIftnQVFZtelbrnQd1KN8kDgEyP8Ytw/viewform


มคอ.มคอ.66    

                        
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ        8 

 นิเทศแบบออนไลน์ดีกว่า onsite เพราะท าให้ลดความตื่นเต้น สามารถพูดในสิ่งที่
อยากจะพูดได้ ไร้ความกังวล (1) 

 ในเรื่องของออนไลน์ท าให้มีเวลาในการท าความรู้จักและความเข้าใจทั้งด้านอาจารย์
และพ่ีเลี้ยงน้อยลง แบบ Onsite เพ่ือให้ได้ลงพื้นที่เห็นสถานะการท างานจริงของ
นักศึกษา (1) 

4) ด้านการวัดและประเมินผล (รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น รูปแบบเอกสาร 
เกณฑ์ประเมิน เป็นต้น) 

 อยากให้มีการประกาศใน MS Team และน าเดินงานไปในทิศทางเดียวกัน (1) 
5) ด้านการวัดและประเมินผล (การน าเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา) 

 อยากให้ปรับเปลี่ยนเวลาให้ตรงกับวันที่ส่งในเรื่องของ วันเดือน พ.ศ.ให้ตรงกับปีที่
ส่ง (1) 

6) ด้านสถานประกอบการ (ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์พ่ีเลี้ยง/พนักงานที่
ปรึกษา) ไม่มี 

7) ด้านสถานประกอบการ (การปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน และสวัสดิการต่าง ๆ ) 

 อยากให้แนะน าสถานที่ ที่เหมาะสมและได้สวัสดีการที่ดี (1) 
8) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร 

 อยากให้สอนหรือกระตุ้น เรียนรู้การใช้เฟรมเวิร์ค แบบต่าง ๆ แต่ละปี ๆ สลับกันไป 
เพราะสถานประกอบการส่วนใหญ่ใช้ เฟรมเวิร์คแตกต่างกันออกไป เมื่อไปท าจะได้
เกิดความคุ้นชิน (1) 

9) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ไม่มี 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม  

 ควรน าข้อเสนอแนะของนักศึกษาหารือในที่ประชุม คณะท างาน สหกิจศึกษา/ศึกษา หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษา
ถัดไป และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตต่อไป 

 

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน (จากแบบประเมินส่วนของสถานประกอบการ) 
 ไม่มี 
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม 
ไม่มี 

หมวด หมวด 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  
1. การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
  ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาบางคนจัดในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากปัญหา
สถานการณ์โควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจ จึงท าให้งบประมาณในการเดินทางไปสถานประกอบการลดลง 

 

2.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน  
(เพ่ือน าไปเขียนในปีถัดไป) 

 

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่จะปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการไปฝึกสหกิจ ก่อนภาคเรียนที่ 
1/2565 

คณะท างานฯ และศูนย์
สหกิจศึกษา 

 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  การพิจารณาความพร้อมของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการ (ทักษะวิชาชีพ) และด้านบุคลิกภาพแล้ว  ควรเสริมด้านการสร้างความเชื่อม่ัน 
ในตนเอง การรับมือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า กับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจของ
สถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และทักษะปฏิบัติพื้นฐานที่จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจหลากหลาย เป็นต้น 

 

ประเด็นที่จะปรับปรุง ความส าเร็จ / ผลกระทบ 

ประเด็นที่ปรับปรุงแล้ว  
มีการแนะน าการใช้ชีวิตในการท างาน การปรับตัว
ในที่ท างาน 

ความส าเร็จ 
นักศึกษาบางคนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ดี 

ประเด็นที่จะปรับปรุง 
ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการไปฝึกสหกิจ  

ผลกระทบ 
นักศึกษามีทัศนคติและคาดหวังกับสถาน
ประกอบการมากเกิน  



 

 

 

 

 

CS4916 
สหกิจศึกษาส าหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 7 มกราคม 2565 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

อ.วรนุช  มีภูมิรู ้

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม 
 

 

 

 

 

 

 
 

อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์  
 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 

 

 




