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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร5  
วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร5  

 

 
หมวดท่ี  1   ขCอมูลท่ัวไป 

 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๔๘๐๒ สหกิจศึกษา 

           ภาษาอังกฤษ       4124802 Cooperative Education    

1.2 จำนวนหน8วยกิต 

           6 (540) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร^  

1.4 อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยCผูEสอน  

          อาจารย^ผู`รับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

          อาจารย^ผู`สอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปOที่เรียน  

         ภาคการศึกษา 2/2564 

1.6 รายวิชาที่ตEองเรียนมาก8อน  (Pre-requisite) 

         ไมgม ี

1.7 รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไมgม ี 

1.8 สถานที่เรียน 

สถานประกอบการ สหกิจศึกษา  
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หมวดท่ี  2   จุดมุIงหมายและวัตถุประสงค5 

2.1 จุดมุ8งหมายของรายวิชา 
  ฝmกประสบการณ^ ณ สถานประกอบการจริง โดยมีบทบาทหน`าที่เสมือนเปpนพนักงานจริง  

2.2 วัตถุประสงคCในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  -  

 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 
 

คำอธิบายรายวิชา   

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ระเบียบและ

ข`อบังคับเกี่ยวข`องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร`อมด`านวิชาการและทักษะ ทางด`านวิชาชีพกgอนออกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ความรู`พื ้นฐานและเทคนิคในการเขียน จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ^ และการเลือกสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสมัครทํางาน การเสริมสร`างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู`เกี่ยวกับ

มาตรฐานสากล มาตรฐาน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือ

ผลงานและ การเขียนรายงานวิชาการ 

3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชEต8อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
- 

สอนเสริม 
ความต`องการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝjกปฏิบัติ/ฝjกภาคสนาม/
ฝjกงาน 

540 ชั่วโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 
- 

3.3 จำนวนชั่วโมงต8อสัปดาหCที่อาจารยCใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก8นักศึกษาเปlนรายบุคคล 

 - อาจารย^ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให`คำปรึกษาผgานเว็บไซต^ 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzYxODQzMjEwMzM1  รวมถึงตอบคำถามและให`คำปรึกษาผgานกระดานถาม

ตอบของวิชา 

 - อาจารย^ประจำวิชา ให`คำปรึกษาผgาน Social Network 

 - สำหรับกรณีเรgงดgวน ให`สามารถติดตgอทาง โทรศัพท ̂
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูCของนักศึกษา 

 
 การพัฒนาผลการเรียนรู`ในมาตรฐานผลการเรียนรู`ของรายวิชา ในแตgละด`านที่ปรากฏใน Curriculum Mapping แสดง

ดังข`อมูลตgอไปนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรูE ทักษะทางปnญญา ทักษะความสัมพันธC
ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหC
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชE
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1, 2, 4, 5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 1, 2, 4, 5,6 1,3,4  

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต`องพัฒนา    

          มีวินัย ตรงตgอ เวลา ความรับผิดชอบตgอ ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) ผลการประเมินระหวgางนิเทศนักศึกษา  

            (2) ผลการประเมินโดยสถานประกอบการ  

4.2 
 
 
 

ความรูE 

4.2.1  ความรู`ต`องพัฒนา   

        ตามตารางดำเนินการสหกิจศึกษา 

4.2.2  วิธีการสอน  

        -  

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

 (1) ผลการประเมินระหวgางนิเทศนักศึกษา  

            (2) ผลการประเมินโดยสถานประกอบการ 

4.3 ทักษะทางปnญญา  

4.3.1 ทักษะทางปíญญาที่ต`องพัฒนา 

4.3.2  วิธีการสอน  

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

4.4 ทักษะความสัมพันธCระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ^ระหวgางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต`องพัฒนา  

4.4.2  วิธีการสอน 
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4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

4.5 ทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห^เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช`เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต`องพัฒนา 

 4.5.2  วิธีการสอน 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 
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สัปดาห) 
ที่ 

หน.วย บท และห5วข5อ 
 

จำนวนชั่วโมง วิธีการประเมิน อาจารย) 
ผู5สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ   
ก$อนเป)ด
เทอม 

• ส$งใบสมัครงาน  4 4 อาจารย9ผู<สอนสังเกตผู<เรียน อ.ธงชัย เจือจันทร9 

1 • สัมภาษงาน โดยสถานประกอบการ  4 4 ประเมินโดยสภานประกอบการ  อ.ธงชัย เจือจันทร9 

2-16 • เข<าปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  2 2 ประเมินโดยสภานประกอบการ อ.ธงชัย เจือจันทร9 



มคอ. 4 

 6 

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู5  

การประเมิน ผลการเรียนรู5 
(ตาม Curriculum Mapping ใน มคอ.๒) วิธีการประเมิน สัปดาห<ที่

ประเมิน 
สัดส?วนของ

การ 
1 
2 

ทุก mapping 
ทุก mapping 

ประเมินโดยสถานประกอบการ 
ประเมินโดยการนเิทศก>สหกิจ 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

25% 
10% 

 
 
 
 

             ผู$สอน 
(……………………………………..) 

            อาจารย0ธงชัย เจือจันทร0 
 


