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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี  1  ข'อมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จำนวนหนKวยกิต รายวิชาท่ีต'องเรียนมากKอน รายวิชาท่ีเรียนพร'อมกัน  

และคำอธิบายรายวิชา  

0214494  การฝ[กงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร\           3(0-9-0)   

Practicum in Computer Science  

บุรพวิชา : 0214492 เตรียมความพร+อมในการฝjกประสบการณBวิชาชีพ 

      ปฏิบัติงานไม7น+อยกว7า 160 ชั่วโมง ในสถานที่ฝjกงานที่เกี ่ยวข+องกับศาสตรBทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรB และได+รับความเห็นชอบจากอาจารยBประจำหลักสูตร พัฒนาทักษะด+านอาชีพจากการบูรณา

การความรู+ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ จัดทำรายงานการฝjกงาน และนำเสนอต7ออาจารยBประจาหลักสูตร ผล

การประเมินเปrนพึงพอใจ (S) หรือไม7พึงพอใจ (U)  

   Professional training at least 160 hours in a placement which any related area 

in computer science under the permission of the program committees; development of 

working skills through the integration of theoretical and practical knowledge; write a work 

report and present to program committees; grading evaluation level is S (Satisfy) or U 

(Unsatisfied)  

 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 þ  วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ   

 

3.  อาจารย\ผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย\ผู'สอน 

อาจารยBผู+รับผิดชอบรายวิชา อาจารยBอาจารี นาโค 

อาจารยBผู+สอนรายวิชา  อาจารยBอาจารี นาโค 

 

4.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปfท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ป�การศึกษา 2565 นิสิตช้ันป�ท่ี 5 หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอรB) 
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5.  สถานท่ีเรียน 

     สถานประกอบการท่ีนิสิตฝjกงาน 

ช7องทางการเรียนออนไลนB (สามารถเลือกได+มากกว7า 1 ช7องทาง)  

þ  WebEx: ลิงคBห+องเรียน https://thaksin.webex.com/meet/ajaree 

þ  อ่ืนๆ โปรดระบุ http://mis.csit.sci.tsu.ac.th/web-pms/ 

 

6.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลKาสุด 

21 พฤศจิกายน 2565    
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หมวดท่ี  2  จุดมุKงหมายและวัตถุประสงค\ 

 

1.  จุดมุKงหมายของรายวิชา / ผลลัพธ\การเรียนรู'ของรายวิชา (Courses Learning Outcome :CLOs) ท่ี

สอดคล+องกับ Programme Learning Outcome, PLOs และ Curriculum Mapping (ซ่ึงตรงกับ มคอ.2)  

 

P PLO 1 สามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอรBได+ 

 CLO 1 อธิบายทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอรBท่ีเก่ียวข+องกับงานท่ีได+รับมอบหมาย

ได+ 

F PLO 2 สามารถวิเคราะหB และแก+ป�ญหาโดยใช+วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอรBได+

อย7างถูกต+อง  

 CLO 2 ใช+แนวทางทางวิทยาการคอมพิวเตอรBวิเคราะหBและแก+ป�ญหางานท่ีได+รับ

มอบหมาย 

F PLO 3 สามารถใช+ทักษะ เทคนิคป�จจุบัน และเคร่ืองมือท่ีจำเปrนในการแก+ป�ญหาทาง

คอมพิวเตอรB 

 CLO 3 ใช+ทักษะ เทคนิคป�จจุบัน และเคร่ืองมือท่ีจำเปrนในการแก+ป�ญหาจากการ

ปฏิบัติงานท่ีได+รับมอบหมาย 

F PLO 4 สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอรBและระบบสารสนเทศท่ีถูกต+องตามความ

ต+องการ 

 CLO 4 ออกแบบระบบสารสนเทศตามท่ีได+รับมอบหมายได+อย7างถูกต+อง 

F PLO 5 สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอรB และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย7าง

สร+างสรรคB จากการประยุกตBเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหม7 

 CLO 5 พัฒนางานอย7างสร+างสรรคBจากเคร่ืองมือและเทคโนโลยีได+อย7างมีประสิทธิภาพ 

F PLO 6 มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ไม7คัดลอกงานผู+อื่น และมีการอ+างอิง

แหล7งท่ีมา 

 CLO 6 ปฏิบัติงานด+วยจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอรB 

F PLO 7 สามารถทางานเปrนทีมและเปrนเครือข7าย มีความรับผิดชอบ ในการทำงานให+

บรรลุเป�าหมาย 

 CLO 7 ทำงานร7วมกับผู+ร7วมงานในสถานประกอบการได+ และสามารถทำงานให+บรรลุ

ตามเป�าหมายท่ีกำหนดไว+ได+ 

F PLO 8 มีความใฝ�รู+ สามารถศึกษาค+นคว+าด+วยตนเอง ปรับตัวเข+ากับแนวโน+มเทคโนโลยี

ในยุคดิจิทัล 
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 CLO 8 ศึกษาค+นคว+าและเรียนรู+ได+ด+วยตนเอง เพ่ือให+งานท่ีได+รับมอบหมายบรรลุผล

สำเร็จ  

F PLO 9 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการพูดและการเขียน 

และสามารถถ7ายทอดความรู+ด+วยวิธีการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 CLO 9 นำเสนอผลงานในรูปของการเขียน การพูด โดยมีการเลือกใช+เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

P PLO 10 สามารถประยุกตBวิธีการทางคณิตศาสตรB ในการแก+ป�ญหาทางด+านการคำนวณ 

 CLO 10 นำวิธีการทางคณิตศาสตรBมาใช+เพ่ือการแก+ป�ญหาทางการคำนวณ 

 

2.  จุดประสงค\ของรายวิชา 

 การฝjกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรBมีจุดประสงคBเพื ่อให+นิสิตมีประสบการณBทางวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอรB โดยให+นิสิตไปฝjกงานกับหน7วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยนิสิตจะต+องฝjกงานใน

หน7วยงานน้ัน ๆ เปrนเวลา 8 สัปดาหB โดยมีวัตถุประสงคBเพ่ือ 

- เปrนการเตรียมความพร+อม และฝjกประสบการณBให+กับนิสิตก7อนสำเร็จการศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการทำงานร7วมกับผู+อ่ืน ท้ังในฐานะผู+ตามหรือผู+นำ รวมถึงทกัษะการนาํเสนอ 

- สนับสนุนนิสิตนำความรู+ท่ีเรียนมาไปประยุกตBกับการทำงานในสถานการณBจริง 

- ส7งเสริมให+นิสิตเรียนรู+วัฒนธรรมองคBกรของหน7วยงานท่ีฝjกงานในฐานะบุคลากรในองคBกร 

- พัฒนาทักษะในส่ือสารด+วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับบุคลากรในองคBกรท่ีไปฝjกงาน 

- พัฒนาทักษะในการแก+ป�ญหาต7าง ๆ ท้ังในทางวิชาการ และทางสังคม เม่ือเผชิญกับป�ญหาจริง 

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และจิตสำนึกต7อสังคม 

- พัฒนาบุคลิกภาพให+เปrนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคB 

 

3. วัตถุประสงค\ของรายวิชา 

เขียนข้ึนใหม7ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให+เปrนวิชาท่ีนิสิตได+บูรณาการความรู+ท่ีได+ศึกษามา

ทั้งหมดประยุกตBกับการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการจะเปrนการเพิ่มพูนประสบการณBตรง  การทำงาน

เปrนทีม เปrนการเตรียมความพร+อม และปรับตัวให+นิสิตสามารถทำงานได+จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา การฝjก

ประสบการณBอยู7ภายใต+การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยBนิเทศ ซ่ึงสามารถ

มอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการฝjกงานได+อย7างถูกต+องเหมาะสม และนิสิตสามารถบรรลุผลเรียนรู+

ตามท่ีกำหนด 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู' 
 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ  

 

 

ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 

� 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม • จ ัดปฐมน ิ เทศน ิส ิ ตก 7อน

ฝjกงาน เพื่อให+ความรู+เรื ่อง 

ระเบียบวินัย คุณธรรมที่พึง

ปฏิบัติก7อนการออกสหกิจ  

• อาจารยBผู+ประสานงานรายวิชา

อธิบายกระบวนการการ

ฝjกงาน ตารางเวลาการฝjกงาน 

รูปแบบการบันทึกเวลา

ปฏิบัติงาน  หน+าท่ีท่ีต+องรับผิด 

ชอบตามขอบเขตของงาน การ

นิเทศ การนำเสนอหลังการ

ฝjกงาน การประเมินผล 

• อาจารยBผู+รับผิดชอบหลักสูตร

มอบหมายงานให+อาจารยB

นิเทศการติดตามและควบคุม

ให+นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของสถานประกอบการ  

• นิสิตประเมินทักษะการเรียนรู+

ด+วยตนเองโดยใช+แบบสอบถาม 

• พ่ีเล้ียงประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรม และนำเสนอต7อ

อาจารยBนิเทศ  

• พ่ีเล้ียงประเมินผ7าน

แบบสอบถาม 

• อาจารยBนิเทศประเมินโดยใช+

แบบสอบถามและข+อมูลท่ี

ปรากฏในรายงาน  

� 1.2 มีวินัย ตรงต7อเวลา และความ

รับผิดชอบต7อตนเองและสังคม 

�  1.3 มีภาวะความเปrนผู+นำและผู+ตาม

ในการทำงานเปrนทีม 

� 1.4 เคารพสิทธิและรับฟ�งความ

คิดเห็นของผู+อ่ืน 

� 1.5 เคารพกฎระเบียบและ

ข+อบังคับ.   ต7าง ๆ ขององคBกรและ

สังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะหBผลกระทบ

จากการใช+คอมพิวเตอรBต7อบุคคล 

องคBกร และสังคม 

� 
 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

1. ด%านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด%านความรู%  
3. ด%านทักษะ 

ทางป<ญญา  

4. ด%านทักษะความสัมพันธA 

ระหวCางบุคคล 
และความรับผิดชอบ  

5. ด%านทักษะการ 
วิเคราะหAเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช% 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

�  �  �  �  �    �    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �    �  �  �    �  �  � 
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ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

• อาจารยBนิเทศประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย7างต7อเน่ือง และ

รายงานผลต7ออาจารยB

ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ด'านความรู'   

 2.1 มีความรู+และความเข+าใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญ

ในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรB 

• สถานประกอบการจัดพ่ีเล้ียง

ให+คำแนะนำการใช+เคร่ืองมือ

อุปกรณBท่ีจำเปrนในการ

ปฏิบัติงานตามหน+าท่ี  แจ+ง

แหล7งข+อมูลให+นิสิตค+นคว+า

ข+อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานใน

หน+าท่ี  ซอฟตBแวรBท่ีใช+ใน

หน7วยงานเพ่ือการปฏิบัติงาน

ภายใต+การดูแลของพ่ีเล้ียง 

• นิสิตเรียนรู+ด+วยตนเองจากการ

สังเกต การปฏิสัมพันธBกับ

พนักงานในหน7วยงาน และ

การศึกษาเอกสารของ สถานท่ี

ฝjกประสบการณB 

• นิสิตประเมินการเรียนรู+ด+วย

ตนเองโดยการบันทึกรายงาน

การปฏิบัติงาน 

• การปะเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียง 

• ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

โดยพ่ีเล้ียง อาจารยBนิเทศ 

• ประเมินจากการนำเสนอหลัง

ฝjกงาน  

 

� 2.2 สามารถวิเคราะหBป�ญหา และ

อธิบายความต+องการทาง

คอมพิวเตอรB รวมท้ังประยุกตB

ความรู+ ทักษะ และการใช+เคร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมกับการแก+ไขป�ญหา 

�  2.3 สามารถวิเคราะหB ออกแบบ 

พัฒนา บำรุงรักษา และ/หรือ 

ประเมินระบบคอมพิวเตอรBให+ตรง

ตามข+อกำหนด 

� 2.4 สามารถติดตามความก+าวหน+า

ทางวิชาการและวิวัฒนาการ

คอมพิวเตอรBเพ่ือการนำไปประยุกตB 

� 2.5 รู+ เข+าใจและสนใจพัฒนาความรู+ 

ความชำนาญทางคอมพิวเตอรBอย7าง

ต7อเน่ือง 

� 2.6 มีความรู+ในแนวกว+างของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรB 

เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข+าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม7 ๆ ท่ี

เก่ียวข+อง 
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ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

� 2.7 มีประสบการณBในการพัฒนา

และ/หรือการประยุกตBซอฟตBแวรB

และฮารBดแวรBท่ีใช+งานได+จริง 

� 2.8 สามารถบูรณาการความรู+ใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรBกับ

ความรู+ในศาสตรBอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+อง 

3. ด'านทักษะทางปnญญา   

 

� 

3.1 สามารถคิดอย7างมีวิจารณญาณ

และอย7างเปrนระบบ 
• สถานประกอบการจัดพ่ีเล้ียง

ให+คำแนะนำการใช+เคร่ืองมือ

อุปกรณBท่ีจำเปrนในการ

ปฏิบัติงานตามหน+าท่ี  แจ+ง

แหล7งข+อมูลให+นิสิตค+นคว+า

ข+อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานใน

หน+าท่ี  ซอฟตBแวรBท่ีใช+ใน

หน7วยงานเพ่ือการปฏิบัติงาน

ภายใต+การดูแลของพ่ีเล้ียง 

• นิสิตเรียนรู+ด+วยตนเองจากการ

สังเกต การปฏิสัมพันธBกับ

พนักงานในหน7วยงาน และ

การศึกษาเอกสารของ สถานท่ี

ฝjกประสบการณB 

• นิสิตประเมินการเรียนรู+ด+วย

ตนเองโดยการบันทึกรายงาน

การปฏิบัติงาน 

• การปะเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียง 

• ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

โดยพ่ีเล้ียง อาจารยBนิเทศ 

• ประเมินจากการนำเสนอหลัง

ฝjกงาน  

 

� 3.2 สามารถสืบค+น ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช+ในการ

แก+ไขป�ญหาอย7างสร+างสรรคB 

� 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะหB และสรุปประเด็นป�ญหา

และความต+องการ 

� 3.4 สามารถประยุกตBความรู+และ

ทักษะกับการแก+ไขป�ญหาทาง

คอมพิวเตอรBได+อย7างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ\ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 

�  4.1 สามารถส่ือสารกับกลุ7มคน

หลากหลายโดยใช+ภาษาไทยได+อย7าง

มีประสิทธิภาพ 

• การฝjกปฏิบัติจริงในหน7วยงาน 

• การมอบหมายให+มีการ

นำเสนอผลงาน 

• อาจารยBนิเทศออกนิเทศนิสิต

ระหว7างการฝjกงาน 

• พ่ีเล้ียงมอบหมายงานท่ีต+องมี

การส่ือสาร ท้ังการฟ�ง พูด 

• นิสิตประเมินการเรียนรู+ด+วย

ตนเองโดยการบันทึกรายงาน

การปฏิบัติงาน 

• การประเมินการส่ือสารโดยพ่ี

เล้ียง 

• ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

โดยพ่ีเล้ียง อาจารยBนิเทศ 

�  4.2 สามารถให+ความช7วยเหลือและ

อำนวยความสะดวกแก7การ

แก+ป�ญหาสถานการณBต7าง ๆ ในกลุ7ม

ท้ังในบทบาทของผู+นำ หรือใน

บทบาทของผู+ร7วมทีมทำงาน 
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ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.3 สามารถใช+ความรู+ด+าน

วิทยาการคอมพิวเตอรBมาช้ีนำสังคม

ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

เขียน ในการประสานการ

ทำงาน 
• ประเมินจากการนำเสนอหลัง

ฝjกงาน  

 
� 4.4 มีความรับผิดชอบในการ

กระทำของตนเองและรับผิดชอบ

งานในกลุ7ม 

� 4.5 สามารถเปrนผู+ริเร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก+ไขสถานการณBท้ัง

ส7วนตัวและส7วนรวม พร+อมท้ังแสดง

จุดยืนอย7างพอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุ7ม 

� 4.6 มีความรับผิดชอบการ

พัฒนาการเรียนรู+ท้ังของตนเองและ

ทางวิชาชีพอย7างต7อเน่ือง 

5. ด'านทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 มีทักษะในการใช+เคร่ืองมือท่ี

จำเปrนท่ีมีอยู7ในป�จจุบันในการ

ทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรB 

• พ่ีเล้ียงมอบหมายงานท่ีต+องใช+

คณิตศาสตรB ทักษะการ

คำนวณ และใช+สถิติเพ่ือการ

นำเสนอข+อมูล 

• พ่ีเล้ียงมอบหมายงานให+มีการ

ใช+เทคโนโลยีในการนำเสนอ  

 

• การประเมินจากเอกสารท่ี

นำเสนอผลการวิเคราะหBข+อมูล 

• การประเมินการนำเสนอความ

คิดเห็นในสถานการณBต7าง ๆ 

โดยพ่ีเล้ียง 

• การประเมินจากผลการ

ปฏิบัติการในองคBกรโดยพ่ีเล้ียง 

• การนำเสนอหลังฝjกงาน  

� 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการ

แก+ไขป�ญหาโดยใช+สารสนเทศทาง

คณิตศาสตรBหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตBต7อป�ญหา 

ท่ีเก่ียวข+องอย7างสร+างสรรคB 

 

� 

5.3 สามารถส่ือสารอย7างมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดและการ

เขียน เลือกใช+รูปแบบของส่ือการ

นำเสนออย7างเหมาะสม 

�  5.4 สามารถใช+สารสนเทศและ

เทคโนโลยีส่ือสารได+อย7างเหมาะสม 

 

6. วิธีการประเมิน 
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หมวดท่ี  4  ลักษณะการดำเนินการ 

 
1. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ\ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา   

ปฏิบัติงานไม7น+อยกว7า 160 ชั่วโมง ในสถานที่ฝjกงานที่เกี่ยวข+องกับศาสตรBทางวิทยาการคอมพิวเตอรB 

และได+รับความเห็นชอบจากอาจารยBประจำหลักสูตร พัฒนาทักษะด+านอาชีพจากการบูรณาการความรู+

ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ จัดทำรายงานการฝjกงาน และนำเสนอต7ออาจารยBประจาหลักสูตร ผลการ

ประเมินเปrนพึงพอใจ (S) หรือไม7พึงพอใจ (U)   

 

2. กิจกรรมของนิสิต   

การฝjกงานเปrนการทำงานเพื่อสร+างเสริมประสบการณBทำงานในสถานประกอบการต7อเนื่องกันไม7

น+อยกว7า 2 เดือน ตามท่ีหลักสูตรกำหนด โดยนิสิตต+องมีการเตรียมตัวก7อนการปฏิบัติงาน ดังน้ี   

2.1 เรียนรู+และทำความเข+าใจในลักษณะงาน เป�าหมายของการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ 

ข+อบังคับต7างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมองคBกรของสถานประกอบการ   

2.2 เรียนรู+และฝjกการทำงานร7วมกับผู+อ่ืนในสถานประกอบการ   

2.3 นำความรู+ทางทฤษฎีของศาสตรBต7างๆ ท่ีเรียนมาประยุกตBใช+กับการปฏิบัติงานในสถานการณBจริง   

2.4 ปฏิบัติงานตามท่ีได+รับมอบหมายอย7างเต็มกำลังความสามารถ   

  

3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได'รับมอบหมาย  
 

รายงานหรืองานท่ีนิสิตได'รับมอบหมาย  สัปดาห\  

1. แจ+งรายละเอียดข+อมูลเบ้ืองต+นเก่ียวกับนิสิตและสถานท่ีฝjกงาน เช7น 

รายละเอียดต าแหน7ง ช่ือพ่ีเล้ียง สถานท่ี เบอรBติดต7อ เปrนต+น  

สัปดาหBท่ี 1  

19 ธ.ค – 23 ธ.ค. 65  

2. แจ+งแผนการปฏิบัติงานฝjกงาน  สัปดาหBท่ี 4  

9 - 13 ม.ค.66  

3. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน สัปดาหBท่ี 1-13 

19 ธ.ค. 65– 17 มี.ค.66 

14. ส7งรายงานการฝjกงาน และบทวิเคราะหBองคBกร สัปดาหBที 12  

8-10 มี.ค. 66  

15. นำเสนอผลการปฏิบัติงานต7อหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย  สัปดาหBที 14  

20-24 มี.ค.66  

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได+ตามความเหมาะสม  
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4. การติดตามผลการเรียนรู'การฝ[กประสบการณ\ภาคสนามของนิสิต   

4.1 จัดประชุมอาจารยBผู+รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให+นิสิตนำเสนอประสบการณBท่ีได+รับจากการฝjก

ประสบการณBภาคสนาม  

4.2 อาจารยBผู+รับผิดชอบหลักสูตรให+คำแนะนำ และข+อเสนอแนะ   

4.3 อาจารยBนิเทศให+คำปรึกษาแก7นิสิตตลอดช7วงเวลาท่ีฝjกงานผ7านข7องทางส่ือสารต7างๆ เช7น   

• ระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฝjกงานและสหกิจศึกษา สาขาวิชาฯ      

     https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/web-pms/    

• โทรศัพทB E-mail Line หรือ Facebook เปrนต+น   

4.4 อาจารยBนิเทศกBไปนิเทศงานนิสิต ณ สถานประกอบการ เพื่อติดตามความก+าวหน+าของการ 

ปฏิบัติงาน ตลอดจนให+คำปรึกษาและช7วยเหลือนิสิตในการปรับตัวเพ่ือความสาเร็จของการปฏิบัติงาน   

4.5 อาจารยBนิเทศกBประสานงานกับพ่ีเล้ียงท่ีดูแลนิสิตเปrนระยะๆ เพ่ือรับทราบข+อมูลต7าง ๆ ท่ีจำเปrน 

ต7อการปรับปรุงหรือช7วยเหลือนิสิตในระหว7างปฏิบัติงาน   

4.6 หลังเสร็จสิ้นการฝjกงาน นิสิตต+องนำเสนอผลการปฏิบัติงานต7อคณาจารยB และนิสิตในหลักสูตร 

เพื่อให+นิสิตรุ7นน+องได+ทราบข+อมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และเปrนแนวทางสำหรับการส7งนิสิตรุ7นต7อไปไป ปฏิบัติ

เพ่ือฝjกประสบการณBวิชีพในสถานประกอบท่ีผ7านมา   

  

5. หน'าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม   

5.1 จัดโปรแกรม ตารางการฝjกประสบการณBภาคสนามร7วมกับอาจารยBท่ีปรึกษา   

5.2 แนะนำนิสิตเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข+อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน7วยงาน   

5.3 แนะนำเคร่ืองมือ อุปกรณB ซอฟตBแวรB ของหน7วยงานท่ีสามารถนามาใช+เพ่ือการฝjกประสบการณB 

ภาคสนาม   

5.4 แนะนำสถานท่ี บุคคลท่ีเก่ียวข+อง หรือท่ีต+องทำงานร7วมกัน   

5.5 ดูแลและให+คำแนะนำแก7นิสิตเพ่ือการปรับตัวในเร่ืองต7าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน   

5.6 ติดตามความก+าวหน+า ประเมินผลการทำงานของนิสิตฝjกประสบการณBภาคสนาม รายงานผลต7อ 

อาจารยBท่ีปรึกษา   

5.7 ประสานงาน ประชุมกับอาจารยBท่ีปรึกษา เพ่ือให+ความเห็นในการปรับปรุงการทำงานของนิสิต   

5.8 ประชุมร7วมกับอาจารยBนิเทศเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานการฝjกประสบการณBวิชาชีพ

ให+มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   

  

6. หน'าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย\ท่ีปรึกษา/อาจารย\นิเทศก\   

6.1 ประสานและร7วมวางแผนการฝjกประสบการณBภาคสนามกับพ่ีเล้ียง   
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6.2 สังเกตการณBการฝjกประสบการณBภาคสนามของนิสิตในสถานประกอบการ   

6.3 แนะนำหรือให+คำปรึกษาแก7นิสิตให+มีทักษะการทำงานในองคBกร   

6.4 นิเทศการปฏิบัติงานของนิสิต ณ สถานประกอบการ เพ่ือทาการตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข+อ 

รายงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายแก7นิสิต รวมท้ังติดตามและประเมินผลความก+าวหน+าในการปฏิบัติ 

งาน และการจัดทำรายงานของนิสิต พร+อมท้ังให+คำปรึกษา และช7วยแก+ไขป�ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังด+านวิชาการ 

และการพัฒนาตนเองของนิสิต   

6.5 ประเมินผลการฝjกประสบการณBภาคสนามและรายงานการฝjกงาน   

6.6 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝjกประสบการณBภาคสนามเปrนระยะ   

  

7. การเตรียมการในการแนะแนวและชKวยเหลือนิสิต   

7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนำนิสิตก7อนฝjกประสบการณBภาคสนาม พร+อมแจกคู7มือการฝjกประสบการณB 

ภาคสนาม   

7.2 จัดช7องทางและเจ+าหน+าที ่ประสานงาน รับแจ+งเหตุด7วน กรณีต+องการความช7วยเหลือ เช7น 

หมายเลขโทรศัพทB และไปรษณียBอิเล็กทรอนิกสB   

7.3 จัดอาจารยBท่ีปรึกษาตามความเช่ียวชาญด+านการใช+เคร่ืองมือ อุปกรณB หรือเทคนิคพิเศษ เพ่ือให+คำ 

ปรึกษาเฉพาะด+านในการแก+ไขป�ญหา   

  

8. ส่ิงอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต'องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ\ภาคสนาม/สถาน  

ประกอบการ   

8.1 ระบบคอมพิวเตอรBท่ีทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย   

8.2 สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพทBท่ีติดต7อได+ ตามความจำเปrน   

8.3 แหล7งข+อมูลเพ่ือการค+นคว+า หรือเรียนรู+ด+วยตนเอง   

8.4 พ่ีเล้ียงท่ีคอยให+คำแนะนำ   

8.5 สถานประกอบการควรจัดให+มีสวัสดิการแก7นิสิตตามสมควร   

8.8 สถานประกอบการควรจัดให+มี วัสดุ อุปกรณB เคร่ืองมือเคร่ืองใช+ ซอฟตBแวรBต7างๆ และคู7มือท่ีใช+ 

ประกอบการทำงานท่ีจำเปrนต7อการปฏิบัติงานอย7างเพียงพอ   
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หมวดท่ี  5  การวางแผนและการเตรียมการ 

 

หัวข'อ รายละเอียด 

การกำหนดสถานท่ีฝjก อาจารยBนิเทศคัดเลือกสถานประกอบการท่ียินดีรับนิสิตฝjกประสบ 

การณBภาคสนาม โดยดูลักษณะงานท่ีเหมาะสมและมีความพร+อม

ดังน้ี 

• เข+าใจ และสนับสนุนการฝjกประสบการณBภาคสนามตาม

จุดมุ7งหมาย 

• มีความปลอดภัยของสถานท่ีต้ัง มีความสะดวกในการ

เดินทาง และสภาพแวดล+อมการทำงานท่ีต้ัง 

• มีอุปกรณB เทคโนโลยี ซอฟตBแวรBท่ีถูกกฎหมายพร+อมในการ

ฝjกประสบการณBภาคสนาม 

• สามารถจัดหาพนักงานพ่ีเล้ียงดูแลการฝjกประสบการณB

ภาคสนาม 

• มีการมอบหมายงานท่ีมีความยากง7ายเหมาะสมกับ

ศักยภาพของนิสิตในระยะเวลาท่ีกำหนด 

• จัดให+นิสิตทำโครงงานเพ่ือสนับสนุนงาน หรือสร+าง

นวัตกรรมให+กับสถานประกอบการ 

การต ิ ดต 7 อประสานงาน กำหนดล 7 ว งหน + าก 7 อนฝj ก

ประสบการณBภาคสนามอย7างน+อย 2 เดือน จัดนิสิตฝjกประสบการณB

ภาคสนามตามความสม ัครใจ หร ือน ิส ิตอาจหาสถานท ี ่ฝjก

ประสบการณBภาคสนามด+วยตนเอง แต7ต+องได+รับความเห็นชอบจาก

อาจารยBผู+รับผิดชอบหลักสูตรตามข+อกำหนดสหกิจศึกษา 

การเตรียมนิสิต 1. หลักสูตรประชาสัมพันธBข้ันตอนการฝjกงานให+นิสิตทราบ  

2. จัดให+นิส ิตเรียนรายวิชา เตรียมความพร+อมสำหรับการฝjก

ประสบการณBวิชาชีพ ในชั้นป�ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อฝjกอบรม

บุคลิกภาพ การแต7งกายหรือเทคนิคเพ่ิมเติม รวมถึงความรู+เฉพาะ

ด+านในการส7งเสริมการฝjกประสบการณBภาคสนาม  

3. จัดปฐมนิเทศการฝjกประสบการณBภาคสนามอย7างน+อย 1 สัปดาหB 

ชี ้แจงวัตถุประสงคB สิ ่งที ่คาดหวัง จากการฝjกประสบการณB

ภาคสนาม วิธีการประเมินผล 

การเตรียมอาจารยBท่ีปรึกษา/ 1. อาจารยBผู+รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือแต7งต้ังอาจารยBนิเทศ   
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หัวข'อ รายละเอียด 

อาจารยBนิเทศกB 2. อาจารยBนิเทศประสานงานกับสถานประกอบการเพื ่อขอช่ือ 

ตำแหน7งของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิต

ฝjกประสบการณBภาคสนาม เพื่อชี้แจงให+รับทราบวัตถุประสงคB 

สิ่งที่คาดหวังจากการฝjกประสบการณBภาคสนาม ผลการเรียนรู+

ของนิสิตที่ต+องการ อุปกรณB เทคโนโลยี ซอฟตBแวรBท่ีจะนำมาใช+

ในการฝjกประสบการณBภาคสนาม แนวทางการฝjกอบรม หรือ

การฝjกใช+เครื ่องมือเฉพาะทาง การติดต7อกรณีเหตุด7วน มอบ

เอกสารคู 7มือการดูและการประเมินผลการฝjกประสบการณB

ภาคสนาม 

การเตรียมพนักงานพี ่ เล ี ้ยงใน

สถานท่ีฝjก 

อาจารยBนิเทศร7วมกับหน7วยงาน จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยงและ

นิสิตฝjกประสบการณBภาคสนามเพื่อชี้แจงให+รับทราบวัตถุประสงคB ส่ิง

ที่คาดหวังจากการฝjกประสบการณBภาคสนาม รับทราบถึงการบันทึก

ผลการทำงานของน ิส ิต มอบเอกสารค ู 7ม ือการด ูแล และการ

ประเมินผลการฝjกประสบการณBภาคสนาม แจ+งหมายเลขโทรศัพทB 

หรือช7องทางติดต7ออาจารยBนิเทศ 

การจัดการความเส่ียง อาจารยBผู+รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร7วมกันเพ่ือประเมินความเส่ียงท่ี

จะเกิดต7อนิสิต และก7อให+เกิดความเสียหายต7อสถานประกอบการ 

เช7น 

• ความเส่ียงจากอุบัติภัยจากการทำงานจากการใช+เคร่ืองมือ 

อุปกรณB ซอฟตBแวรB ป�องกันโดยจัดปฐมนิเทศ แนะนำการใช+

อุปกรณB  

• การป�องกันไวรัส อันก7อให+เกิดความเสียหายแก7ข+อมูลของ

สถานประกอบการ  

• เน+นจริยธรรม การไม7เป�ดเผยข+อมูลสถานประกอบการอันเปrน

ความลับ และกำหนดให+นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน

ประกอบการอย7างเคร7งครัด 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนิสิต 

 

1. หลักเกณฑ\การประเมิน   

การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษาจะใช+เกณฑBการประเมินเปrนระดับคะแนน เพ่ือการ 

พิจารณาดังน้ี   
  

ล าดับ 

ท่ี  

ผลการเรียนรู'  วิธีการประเมิน  สัปดาห\ท่ีประเมิน สัดสKวน  

1  1.1, 1.2, 1.4,  

1.5, 1.7, 2.2,  

2.3, 2.4, 2.5,  

2.7, 3.1, 3.3,  

3.4, 4.1, 4.2,  

4.4, 4.6, 5.3,  

5.4  

การประเมินความรับผิดชอบต7อหน+าท่ีใน 

ระหว7างการฝjกประสบการณBโดยพนักงานพ่ีเล้ียง  

ตลอดเวลาการ 

ฝjกงาน 

40%  

2  1.1, 1.2, 1.4,  

1.5, 1.7. 2.2,  

2.3, 2.4, 2.5,  

2.7, 3.1, 3.3,  

3.4, 4.1, 4.2,  

4.4, 4.6, 5.3,  

5.4  

การประเมินจากรายงานฝjกงาน  14  20%  

3  1.2, 1.4,  2.3, 

3.4, 4.1, 4.2,  

5.3  

การประเมินความรับผิดชอบในภาพรวม 

โดยอาจารยBนิเทศกB  

ตลอดเวลาการ 

ฝjกงาน 

20%  

5  1.2, 1.4,  2.3, 

2.4,  3.1, 3.3, 

4.1, 4.6, 5.3,  

5.4  

การประเมินจากการนำเสนอ  

- การนำ เสนอการออกสหกิจศึกษา  

- รายงานการออกสหกิจศึกษา  

15  20%  

 

 

 



17 
 

 

เกณฑ\การประเมินผลการเรียน 

 80.00 – 100.00 ได+เกรด  A 53.00 – 60.99 ได+เกรด  C  

 74.00 – 79.99 ได+เกรด  B+ 47.00 – 52.99 ได+เกรด  D+  

 68.00 – 73.99 ได+เกรด  B 41.00 – 46.99 ได+เกรด  D  

 61.00 – 67.99 ได+เกรด  C+ 0.00 – 40.99 ได+เกรด  F  
  

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต   

2.1 ประเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียง อาจารยBท่ีปรึกษาฝjกประสบการณBภาคสนาม กรรมการสอบ  

2.2 อาจารยBท่ีปรึกษาฝjกประสบการณBภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต7อท่ีประชุม 

สาขาวิชา   
  

3.  ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงตKอการประเมินนิสิต   

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตท้ังระหว7างฝjกประสบการณBภาคสนาม และเม่ือเสร็จส้ินการฝjก 

ประสบการณBภาคสนาม ตามแบบฟอรBมการประเมินของหลักสูตร   

  

4. ความรับผิดชอบของอาจารย\ผู'รับผิดชอบประสบการณ\ภาคสนามตKอการประเมินนิสิต   

ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝjกประสบการณBภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก 

รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต บันทึกผลการนิเทศและรายงานผลการฝjกประสบการณBภาคสนาม 

ของพ่ีเล้ียง   

  

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตKาง   

ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทำความเข+าใจในการประเมิน หากเกิดความ 

แตกต7างกันอย7างมีนัยสำคัญ มีการประชุมร7วมกัน ระหว7างผู+เก่ียวข+อง เพ่ือพิจารณาหาข+อสรุป  
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝ[กประสบการณ\ภาคสนาม 

 

1.  กลยุทธ\การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 

นิสิต 

• จัดให+นิสิตตอบแบบสอบถามการฝjกประสบการณBภาคสนาม  

พ่ีเล้ียงหรือผู'ประกอบการ   

• พ่ีเล้ียงบันทึกงานท่ีมอบหมาย และผลการฝjกงานในแบบฟอรBม และสุ7มถามด+วยวาจา   

อาจารย\ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม  

• อาจารยBที่ปรึกษาเฉพาะเรื ่อง บันทึกการให+คำปรึกษา ผลการดำเนินงานของนิสิตหลังให+

คำปรึกษา  

 

2.  กลยุทธ\การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเปrนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีกำหนดให+มีการประเมินการ

สอนของอาจารยBผู+สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน  

ปรับปรุงโดยนำผลการประเมินจากแบบประเมินมาประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา  

4.1 ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารยBประจำหลักสูตร 

4.2 ทวนสอบการให+ระดับข้ันโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชา 

4.3 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู+ โดยการประเมินด+วยนิสิต 

 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จัดทำ มคอ.5 แล+วนำเสนอในท่ีประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนและ

ประสิทธิผลของการสอน 

 

ช่ืออาจารยBผู+รับผิดชอบรายวิชา : อาจารยBอาจารี นาโค 

 

ลงช่ือ                             

                    (อาจารยBอาจารี  นาโค) 
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