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รายงานผลการด าเนินการฝกึประสบการณ์ภาคสนามรายงานผลการด าเนินการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม  

คณะคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256655 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

            

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

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) อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 
5) อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 
6) อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 
7) อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์นิเทศงาน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา (จัดท า มคอ.4 กับ มคอ.6)   
ภายใต้การท างานของคณะท างานสหกิจศึกษา/ฝึกงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 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) ผศ. สุธีรา  พ่ึงสวัสดิ์   คณะท างาน 
7) อาจารย์ ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล  คณะท างาน 
8) คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ ์  คณะท างานและเลขานุการ 
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4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
 

หมวด หมวด 22  การด าเนินการที่ต่การด าเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกปรางไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามะสบการณ์ภาคสนาม 

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

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะท างานสหกิจศึกษา/ฝึกงานหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับ เตรียม
นักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
1) นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบ
สมัคร (แนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง เช่น  ใบ
ราย งาน ผลการศึ ก ษ า ) ภ าย ใน เวล าที่
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
นั กศึ กษ าก่ อ น เริ่ ม ป ฏิ บั ติ ง าน ใน สถาน

ในการเตรยีมความพร้อมด้าน
วิชาการ ท าในรูปแบบออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 

มีการวางแผนกิจกรรม หัวข้อท่ี
เหมาะสมกับการจัดในรปูแบบ

ออนไลน ์
 



มคอ.มคอ.66    

                        
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ        3 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

ประกอบการ ตามวันเวลาที่คณะท างานฯ
ก าหนด 

2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะท างานสหกิจศึกษา/ฝึกงานหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ได้ก าหนดวิธีการเตรียมอาจารย์นิเทศ/
อาจารย์ที่ปรึกษา ไว้ดังนี้ 
1) จั ดป ระชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จ งรายละ เอี ยดที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
CS4916 อันได้แก่ 

- การนิเทศงาน 
- การติ ดตามความก้ าวหน้ า ในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- การติดต่อ ประสานงาน และการแก้ไข

ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา 
2) จัดประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศงาน ณ 
สถานประกอบการ 
3) จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์
นิ เท ศ ก่ อ น ไป นิ เท ศ งาน จ ริ ง  ณ  ส ถาน
ประกอบการ 
4) ส ร้ า งช่ อ งท างก ารติ ด ต่ อ สื่ อ ส ารกั บ
นักศึกษา เช่น E-learning, E-mail, กลุ่มใน 
Facebook, LINE และสอบถามทางโทรศัพท์ 
เป็นต้น 
5) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาน
ประกอบการ (พนักงานพี่เลี้ยง) เช่น E-mail 
นามบัตร และสอบถามทางโทรศัพท์ เป็นต้น  

ไม่มี ไม่มี 
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แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

6) จัดประชุมเตรียมความพร้อมของอาจารย์
นิ เท ศ ก่ อ น ไป นิ เท ศ งาน จ ริ ง  ณ  ส ถาน
ประกอบการ พร้อมแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมกิจกรรมการ
น าเสนอผลการปฏิบั ติ งานของนักศึกษา 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อนร่วม
ชั้ น เรี ยน  และนั กศึ กษ ารุ่ น น้ อ งที่ จ ะ ไป
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไป 

 

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 

แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

คณะท างานสหกิจศึกษา/ฝึกงานหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ได้ก าหนดแนวทางการเตรียมพนักงาน
พี่เลี้ยงในสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาไว้
ดังนี้ 
1) ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยงในแหล่ง
ปฏิบัติภายในสัปดาห์ที่ 1 ส าหรับการไปพบ
และนิ เทศงาน ณ สถานประกอบการ ใน
สัปดาห์ที่  3-5 เพื่อมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งอธิบายท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ในการนิเทศงาน การมอบหมายงาน การ
บันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ช่อง
ทางการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์
นิเทศกับพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษา รวม
ไปถึงการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 
2) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติ งานของ
นักศึกษาประมาณ 4-6 สัปดาห์ คณะท างานฯ 

ไม่มี ไม่มี 
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แผนการเตรียม การเตรียมที่ต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อการวางแผนในอนาคต 

จะท าการประสานงานไปยังพนักงานพี่เลี้ยง 
ส าหรับการนัดหมายการไปนิเทศงานครั้งที่ 2 
ในช่วงสัปดาห์ที่  13 -15 เพื่ อติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานพี่
เลี้ยง โดยในการประสานงานครั้งนี้  คณะ
ท างานฯ จะได้ย ้าเตือนเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
วัดและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
นักศึกษาอีกครั้ง ก่อนไปนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการตามก าหนดนัดหมาย 

 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนในอนาคต 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นักศึกษา 

 
ไม่มี 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
การสนับสนุนนักศึกษา 

ไม่มี 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  ไม่มี 
 
 

หมวด หมวด 33  ผลการด าเนินการผลการด าเนินการ  

สรุปผลการด าเนินการ จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  / ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 13 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 13 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
A  9 69.23 

B+ 1 7.69 
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B 3 23.08 

C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 
F 0 0.00 

I - - 

N - - 

 

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

  

หมวด หมวด 44  ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหารปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร  

1. ปัญหาด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก  
1.1  ปัญหาด้านการบริหาร 
 ไม่มี  
1.2  ปัญหาด้านสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 

ไม่มี 

2. ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1.1 ปัญหาด้านการบริหาร 
 ไม่มี   
1.2  ปัญหาด้านสถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
  ไม่มี 
 

3. การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)  
  ไม่มี 

4. อ่ืนๆ  
 ไม่มี 

หมวด หมวด 55  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามม  



มคอ.มคอ.66    

                        
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ        7 

1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน   
  ไม่มี  

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม  

 ไม่มี 

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน (จากแบบประเมินส่วนของสถานประกอบการ) สิ่งที่ควร
ปรับปรุง 

• ความกล้าแสดงความคิดเห็น และความคิดริเริ่ม 

• มารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่  

• ภาษาอังกฤษ - ในการเขียนโปรแกรมจะพบการพิมพ์ชื่อตัวแปรผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

• บางช่วงเวลาไม่ได้ focus งาน และ ขาดการเสนอความคิดเห็นและการต่อยอด 

• น ้าเสียงและวิธีการในการน าเสนอผลงาน 

• การท างานเป็นทีม การปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือน 

• ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม ค่อนข้างน้อย ไม่ติดตาม
งานของตัวเอง   

• การน าเสนอชิ้นงานที่ท า หรือการ Present ในแต่ละครั้งยังไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ 

• เพ่ิม Skill การสื่อสารให้มากข้ึน เพ่ิม Self-learning ให้มากขึ้น 

 
ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกภาคสนาม 
ควรเพ่ิมการเตรียมความพร้อมในเรื่อง 

1.  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน 
2.  เพ่ิมทักษะการน าเสนอ 
3.  การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร 
4.  ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดงาน 
5.  การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6.  มารยาทการเข้าสังคม  

 

หมวด หมวด 66  แผนกาแผนการปรับปรุงรปรับปรุง  
1. การด าเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา 
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  คณะท างานสหกิจศึกษา/ฝึกงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการไปนิเทศงานของรุ่นพ่ี ๆ ให้นักศึกษาฟัง เพ่ือสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ 
และเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการเตรียมตัวไปปฏิบัติงานจริง 

 

2.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
(เพ่ือน าไปเขียนในปีถัดไป) 

 

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่จะปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน 
2.  เพ่ิมทักษะการน าเสนอ 
3.  การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร 
4.  ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดงาน 
5.  การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6.  มารยาทการเข้าสังคม 

ก่อนภาคเรียนที่ 
1/2566 

คณะท างานฯ และศูนย์
สหกิจศึกษา 

 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
  การพิจารณาความพร้อมของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการ (ทักษะวิชาชีพ) และด้านบุคลิกภาพแล้ว  ควรเสริมด้านการสร้างความเชื่อมั่น 
ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การต่อยอดงาน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

ประเด็นที่จะปรับปรุง ความส าเร็จ / ผลกระทบ 
ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการไปฝึกสหกิจ นักศึกษาบางคนสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ

สถานประกอบการได้ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565 
อาจารย์เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์
อาจารยณ์ัฐพร  นันทจิระพงศ ์
อาจารย์นฤดี  บูรณะจรรยากุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธีรา  พึ่งสวัสดิ์ 
อาจารย์ภัททิตา  เลิศจริยพร 

CS4916 สหกิจศกึษาส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชื่อ - สกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วรนุช  มีภมูิรู ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารยณ์ัฐพร  นันทจิระพงศ ์
อาจารย์ยุวธิดา  ชิวปรีชา 

อาจารย์นฤดี  บูรณะจรรยากุล 
อาจารย์เปรมรัตน์  พูสวัสดิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธีรา  พึ่งสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.ศิลา  เต็มศริิฤกษ์กุล 




