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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวชิาการ 
  แบบสาธารณะ ( แบบใหเ้ปล่า /  แบบเชิงพาณิชย)์   
  แบบเฉพาะ      ( แบบใหเ้ปล่า /  แบบเชิงพาณิชย)์   

การบูรณาการการบริการวชิาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน  
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกบัการวจิยั   
 

ความสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจดัการความรู้ 

การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วจิยั / นวตักรรม 

 ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม     การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 

 ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร     ความเป็นนานาชาติ 

 

 
ส่วนที ่1 รายละเอยีดโครงการตามทีข่อในงบประมาณ (*ขอ้มูลท่ีกรอกตอนขออนุมติังบโครงการ) 
 
ช่ือโครงการ(รหัสงบโครงการ)......โครงการพฒันาศกัยภาพสหกิจศึกษา (640745)............................................. 
หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นขั้นตอนหน่ึงของการเตรียมนกัศึกษาเพื่อเขา้สู่การประกอบอาชีพ ดงันั้น
สถาบนัการศึกษาจะตอ้งผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกบัการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการท่ีให้ความ
ร่วมมือ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสิต มีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การผลิตบณัฑิตในสาขาวิชา
ต่างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ คุณภาพ คุณธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตามการท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีวิทยาลยั
จะตอ้งร่วมมือกบัสถานประกอบการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมมือกนัผลิตบณัฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือในรูปแบบของ “สหกิจศึกษา” ท่ีให้นักศึกษาได้เขา้ไปปฏิบติังานจริงอย่างเป็นระบบในฐานะพนักงาน
ชัว่คราว ซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถพฒันาตนเองไดท้ั้งในดา้นความรู้ความสามารถท่ีจะ
น าไปประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัสังคม การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัผูร่้วมงาน รวมทั้ง
ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต และกระบวนการสหกิจศึกษาจะท าให้เกิดการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่ง
สถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ ท าให้สถาบนัการศึกษาไดพ้ฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้
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สอดคล้องกับวิชาชีพตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาและการคัดเลือกพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

1.1วตัถุประสงค์  
1) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศึกษาในรูปแบบของการปฏิบติังาน

จริง  
2) เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพและเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ ความตอ้งการของประเทศและพร้อมท่ีจะท างานในระดบัสังคมโลกในอนาคตได ้ 
3) เพื่อพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของสาขาวชิาต่าง ๆ ในวทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยใีหท้นัสมยั

ตลอดเวลาและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  
4) เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ 

 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

เสริมสร้างศกัยภาพและเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
และสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ 
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ส่วนที ่2 วธิีด าเนินการ 
1) การเตรียมอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท าความเขา้ใจแก่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องสห

กิจศึกษา การจดัเตรียมรูปแบบและหลักสูตร ประโยชน์ท่ีนักศึกษา สาขาวิชาและวิทยาลัยจะได้รับรวมถึง
ผลประโยชน์ในการพฒันาทางวิชาการ คณะกรรมการสหกิจศึกษาของวิทยาลัย ท าหน้าท่ีก าหนดรูปแบบ 
ลกัษณะการด าเนินโครงการ รวมถึง การวดัประเมินผลทั้งในส่วนของนกัศึกษาสหกิจศึกษา และในส่วนของ
โครงการ นอกจากน้ียงัเตรียมการจดัท าแผนการด าเนินงาน แนวทาง และรูปแบบการประสานงานกบัหัวหน้า
สาขาวชิา เลขานุการสาขาวชิา วทิยาลยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในมหาวทิยาลยัรังสิต สถานประกอบการท่ีใหค้วาม
ร่วมมือ เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก าหนดให้อาจารย์
ในสาขาวิชาท่ีมีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาตอ้งเขา้ร่วมการอบรมอาจารยนิ์เทศงานสหกิจศึกษาของ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย  

2) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ CSC498 สหกิจศึกษา, 
ITE497 สหกิจศึกษา, CGM497 สหกิจศึกษา ให้ความรู้และท าความเขา้ใจกบันักศึกษาเก่ียวกับวตัถุประสงค ์
วิธีการ และผลประโยชน์ท่ีนักศึกษาจะได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการพฒันาสหกิจศึกษา ให้นักศึกษากรอก
ขอ้มูลในแบบสมคัรเขา้ร่วมโครงการ โดยความสมคัรใจ คดัเลือกนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการตามเกณฑ์การ
พิจารณาของสาขาวิชาร่วมกบัสถานประกอบการ นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการในปีการศึกษา 2564 จะตอ้งเขา้
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในภาค S/64 และตอ้งออกไปสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการในภาคการศึกษาท่ี 
1/64 และนักศึกษาท่ีเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในภาค 1/64 และต้องออกไปสหกิจศึกษาท่ีสถาน
ประกอบการในภาคการศึกษาท่ี 2/64  

3) การเตรียมสถานประกอบการ ขอความร่วมมือกบัสถานประกอบการให้เขา้ร่วมโครงการ ท าหนงัสือสอบถาม
ความตอ้งการและคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจะเขา้ปฏิบติังานในสถานประกอบการ รวมถึงการขอความร่วมมือ
ในการรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานและท าโครงงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน นดัพบและท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหาร
ของสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ เพื่อเสนอแนวคิดของการจดัสหกิจศึกษาและส่ิงท่ีสถานประกอบการ
ต้องเตรียมตัวเพื่อรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะการท างานของนักศึกษา บุคลากรของสถาน
ประกอบการท่ีต้องประสานงานกับสถาบนัการศึกษา โครงการท่ีต้องการให้นักศึกษาร่วมด าเนินการและ
สวสัดิการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นแก่นกัศึกษา เป็นตน้  

4) ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาก่อนเขา้ร่วมโครงการ  
5) นกัศึกษาด าเนินการสมคัรงาน  
6) สถานประกอบการสัมภาษณ์ สอบขอ้เขียน แจง้ผลการตอบรับนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ  
7) ด าเนินการในส่วนของเอกสารในเร่ืองการขอความอนุเคราะห์ในการรับนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ หนงัสือส่งตวั  
8) ประสานกบัสาขาวชิา อาจารยนิ์เทศงานและสถานประกอบการเพื่อการนิเทศงาน  
9) นกัศึกษาน าเสนอผลงาน 
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ส่วนที ่3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
การประเมนิโครงการ  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จโครงการ 

ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ 
ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ ผลทีไ่ด้ ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ ทีแ่นบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดบัดีหรือมากข้ึนไป 

ระดบัดีหรือมากข้ึนไป รวบรวมแบบสอบถามได ้
จ านวน 78 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

1 . ผ ล ป ร ะ เมิ น จ าก
ผู ้ เข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก าร 
(ตอบแบบประเมินไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ผู ้ ใ ช้
ประโยชน์) 

ความพึงพอใจใน
ภาพรวมเฉล่ีย 4.35 
อยูใ่นระดบัมาก 

2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1.ร้อยละ 60 ของผูต้อบ
แบบประเมิน 2. ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนนกัศึกษา คณาจารยแ์ละ
บุคลากรเขา้ร่วมโครงการภาค 
1/64, 2/64 เท่ากบั 102 คน จาก
เป้าหมาย 80 คน คิดเป็น  ร้อย
ละ 127.5  
ร้อยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการเขา้ร่วม
โครงการสหกิจศึกษาท่ีเลือก 5 
(มากท่ีสุด) 53 คน และ 4 (มาก) 
21 คน รวม 74 คน คิดเป็นร้อย
ละ 94.87 

2 .  เ อ ก ส า ร ล ง ช่ื อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2 . เอ กส ารล ง ช่ื อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 
**กรณ ีโครงการทีป่ระเมนิจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 
1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ 80 คน โดยมีผูร่้วมโครงการทั้งส้ิน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 127.5 

2. จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 78 คน  

3. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก) โดยคิดค่าร้อยละ จากค าถาม ขอ้ 11.ประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ผูร่้วมโครงการเลือก 5 (มากท่ีสุด) 53 คน และเลือก 4 (มาก) 21 คน รวม 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ 94.87 
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ส่วนที ่4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
จากผลการด าเนินการพบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจกบัคุณภาพของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

นกัศึกษาหลายคนไดง้านท าหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นอกจากน้ีสถานประกอบการยงัมี
ความร่วมมือกบัทางวิทยาลยัในการรับนักศึกษาไปสหกิจศึกษาอย่างต่อเน่ือง และจ านวนสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการก็มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาเห็นความส าคญัของโครงการสหกิจศึกษา ทุกหลกัสูตรของวิทยาลยัมีการน าสห
กิจศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาในหลักสูตร เสริมสร้างศกัยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  ความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ 

 
ส่วนที ่5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
1) ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังก่อน (ถา้มี) 

จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาในคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
กรณีสถานการณ์ covid-19 ส่งผลใหส้ถานประกอบการบางแห่งอาจไม่สะดวกท่ีจะรับนกัศึกษา

ไปสหกิจศึกษา อยากให้โครงการช่วยแนะน าสถานประกอบการให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ตาม
ตอ้งการ  
 

2) ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคร้ังก่อน 
โครงการมีการจัดท ารายช่ือสถานประกอบการและรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับสถาน

ประกอบการให้นกัศึกษาสามารถเลือกไดต้ามตอ้งการ รวมทั้งมีการแนะน าเร่ืองการเดินทาง การหาท่ี
พกัใกลส้ถานประกอบการ กรณีสถานประกอบการอยูไ่กลจากท่ีพกัของนกัศึกษา ท าใหไ้ม่มีปัญหาในปี
การศึกษาน้ี 
 

3) ผลการประเมินในคราวน้ี 
จากผลการประเมินการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพสหกิจศึกษา คร้ังน้ีในภาพรวม ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการ เฉล่ีย 4.35 (0.78) อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ความรู้ ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพ หลงัเขา้ร่วมโครงการสูงกวา่ก่อนเขา้
ร่วมโครงการอย่างเห็นไดช้ัดเจน(ตารางท่ี 3) และในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
โครงการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.63 (0.58) 
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4) ขอ้เสนอแนะส าหรับในการพฒันาในคร้ังต่อไป 
ตอ้งการให้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาเร็วข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์โค

วิด-19 ท าให้สถานประกอบการบางแห่งไม่รับนกัศึกษาไปสหกิจศึกษา ท าให้นกัศึกษาตอ้งใช้เวลาใน
การหาสถานประกอบการก่อนจะไปปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 
ผลลพัธ์การพฒันาและความเข้มแขง็ทีเ่กดิกบักลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ)   
สถานประกอบการ 

จากผลการด าเนินการพบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจกบัคุณภาพของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
นกัศึกษาหลายคนไดง้านท าหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นอกจากน้ีสถานประกอบการยงัมี
ความร่วมมือกบัทางวิทยาลยัในการรับนักศึกษาไปสหกิจศึกษาอย่างต่อเน่ือง และจ านวนสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการก็มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน  

 
นกัศึกษา 

นกัศึกษาเห็นความส าคญัของโครงการสหกิจศึกษามากข้ึน  
 

หลกัสูตร 
ทุกหลกัสูตรของวิทยาลยัมีการน าสหกิจศึกษาเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาในหลกัสูตร เสริมสร้างศกัยภาพ

และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการ 

 
 
วทิยาลยั 

เร่ิมด าเนินการโครงการสหกิจศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยความร่วมมือกบัผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์ 
วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีทีเ่ป็นโครงการบริการวชิาการ  ระดับมหาวทิยาลยั)                  
(ให้ระบุรายช่ืออาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดใน
วทิยาลยั/คณะ/สถาบัน)    

-  
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลอ่ืนๆไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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1. หลกัฐานท่ีใชบ้่งบอกความส าเร็จเชิงปริมาณท่ีสามารถประเมินติดตามได ้ดงัท่ีแจง้ไว ้ณ ตอน ขออนุมติังบโครงการ 
 ใบลงลายมือช่ือ /ใบรายช่ือ / รายช่ือสถานประกอบการ 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 และ 2/2564 
วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

 ล าดบั 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ-สกุล สาขา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

สถานประกอบการ 

1 6000307 นาย พนาวฒัณ์ คุม้กนั คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั คล่อง เทคโนโลย ีจ ากดั 

2 6000459 นาย ภทัรวฒิุ จารุปราโมทย ์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั The Monk Studio 

3 6000488 นาย กฤษดา อจัฉริยะพนัธ์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั คล่อง เทคโนโลย ีจ ากดั 
4 6000613 นาย ธีรเมธ เพง็จนัทร์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 Good Job Multimedia 

5 6000934 นาย จิตติ แจว้ชุ่มช่ืน คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 Good Job Multimedia 

6 6001427 นาย จิราย ุแดงดี คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 Good Job Multimedia 

7 6100326 นาย ณรงคปุ์ณาศกัด์ิ โพธ์ิเรือนดี คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั วซิ สตูดิโอ จ ากดั 

8 6100459 นาย สิรวชิญ ์ปุญญวิจิตร คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั โชคนาบุญ จ ากดั 

9 6100535 นาย วชิกร วชิยกมลกุล คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั วซิ สตูดิโอ จ ากดั 

10 6100876 นาย ธรรพณ์ธร หลิน คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั คล่อง เทคโนโลย ีจ ากดั 

11 6101229 นาย ดรุพงศ ์ช่วยปู คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั วซิ สตูดิโอ จ ากดั 

12 6101320 นาย สัญญา กะนะหาวงศ ์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 Bangkok Web Solution Co.,Ltd. 

13 6103161 นาย ชายว ีบุญด าเนิน คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั คูลพลสั ดีเวล๊อปเมนท ์จ ากดั 

14 6102452 นาย ศศิภสัร์ ชินจตุัพรพงศ์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั วซิ สตูดิโอ จ ากดั 

15 6102633 นาย พิภชักานต ์สวา่งใจ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั คล่อง เทคโนโลย ีจ ากดั 

16 6104462 นาย ชิษณุพงศ ์ไกลถ่ิน คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 1/64 บริษทั คล่อง เทคโนโลย ีจ ากดั 

17 6100778 นางสาว สโรชา หมัน่เขตกิจ เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 SO IDEA co.,ltd. 

18 6100848 นางสาว วาสนา รัชสิน เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 Tomogram Studio 

19 6100991 นางสาว กญัญารัตน์ ศรีเพชร เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

20 6101484 นาย พีรพล กาสนิท เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 Hyena Studio 

21 6102267 นางสาววภิาพร ตะพานทอง เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 NGG Enterprise Co,Ltd. 

22 6102433 นางสาว ปัณฑิตา ไทรแกว้ เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 Appservation co. Ltd (Hungry Hub) 

23 6102559 นางสาว ณัฐิดา ปัญเศษ เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 What The Duck Co,Ltd. 

24 6104915 นาย ศิรวชิญ ์จนัทรัตน์ เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 บริษทั โมโน เน็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

25 6203929 นางสาว ปนิตา ติยะวงษา เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 บริษทั ทรู คอเปอร์เรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 

26 6203935 นางสาว สุธนา อายศุนิล เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนดพ์บัลิช
ช่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

27 6206022 นางสาว ชฎาพร สุขบรรเทิง เทคโนโลย ีส่ือ สังคม 1/64 บริษทั ไอคอนเกษตร จ ากดั 

28 5901524 นาย ปฏิภาณ สวนเมือง วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 บริษทั เอ เดฟ โซลูชัน่ พลสั จ ากดั 
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 ล าดบั 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ-สกุล สาขา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

สถานประกอบการ 

29 6002568 นาย วาสินธุ์ รัตนะ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 หอ้งปฏิบติัการเฉพาะทาง สาขา 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาลยั
นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

30 6003285 นายนนัทภพ คงดว้ง วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 หอ้งปฏิบติัการเฉพาะทาง สาขา 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาลยั
นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

31 6003572 นาย กฤตนู ถาวโรจน์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 หอ้งปฏิบติัการเฉพาะทาง สาขา 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาลยั
นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

32 6100604 นาย ฉตัริน เกสทอง วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 โครงการ Smart Organization 
วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

33 6100823 นาย จิรวฒัน์ นาฟุ้ง วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 บริษทั กริท คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

34 6102786 นายอดิศร บุญสูงเนิน วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 โครงการ Smart Organization 
วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

35 6102797 นาย กนก เจริญลาภ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 

36 6103070 นาย ชรินทร ทศันิยม วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 บริษทั กริท คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

37 6103085 นาย ธนวฒัน์ เจียมจิตวานิชย ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 โครงการ Smart Organization 
วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

38 6103671 นาย พลกฤต เกตุศิลป์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 บริษทั กริท คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

39 6205337 นาย ศุภเศรษฐ ์อนุสิฏฐกุล วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1/64 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 

40 6100458 นางสาว ปวณีา แกว้หาวงษ ์ สารสนเทศการลงทุน 1/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 

41 6101501 นาย กฤษฎ์ิพาส ชยัสุธาทิพย ์ สารสนเทศการลงทุน 1/64 บริษทั จีโอเอฟเอก็ซ์(ประเทศไทย)
จ ากดั 

42 6101679 นาย ธนดล มูลกิจ สารสนเทศการลงทุน 1/64 บริษทั หลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

43 6102472 นาย ณภทัร เตียววนากูล สารสนเทศการลงทุน 1/64 บริษทั จีโอเอฟเอก็ซ์(ประเทศไทย)
จ ากดั 

44 6103007 นาย แทนไท ระววิงษสุ์รการ สารสนเทศการลงทุน 1/64 บริษทั จีโอเอฟเอก็ซ์(ประเทศไทย)
จ ากดั 

45 6104059 นาย บุญน ากิจ เลิศมหากิจ สารสนเทศการลงทุน 1/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 

46 6105212 นาย กณัฐศ์นพล เจนประวทิย ์ สารสนเทศการลงทุน 1/64 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน
ประชาราษฎร์ 

47 6204724 นาย นนทพทัธ์ พุ่มเงิน สารสนเทศการลงทุน 1/64 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

48 6304880 นาย ภูภสั เหลือผล สารสนเทศการลงทุน 1/64 บริษทั หลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม 
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 ล าดบั 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือ-สกุล สาขา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

สถานประกอบการ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

49 6001124 นางสาว สกุลทิพย ์วริิยะวงศ ์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  2/64 บริษทั อินดิเพนเดน้ท ์อาร์ทิสท ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

50 6103636 นาย วศัพล วงษน์รา คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 2/64 บริษทั ทีวมีั้ง จ  ากดั 

51 5905482 นายนิธิพงษ ์ผลจิตจรูญ เทคโนโลย ีส่ือสังคม 2/64 The Red Bear Agency Co., Ltd. 

52 6100521 นางสาวเอมยมณี ยอดป้าน เทคโนโลย ีส่ือสังคม 2/64 บริษทั ไทยรัฐ ทีว ี

53 6102866 นายนิติพล เสียงเพราะ เทคโนโลย ีส่ือสังคม 2/64 บริษทั โซไอเดีย จ ากดั 
54 6103529 นายกณัณพนต ์ดุลยพฤกษ ์ เทคโนโลย ีส่ือสังคม 2/64 Life Palm Development Co.,Ltd. 

55 6104399 นายธนภทัร นาคขวญั เทคโนโลย ีส่ือสังคม 2/64 บริษทั คอมมูนิต้ี ดีเวลลอ็ปเมนท ์
จ ากดั 

56 6200502 นายจิรายสุ ปรีชาเดช นวตักรรมดิจิทลั 2/64 ส านกัดิจิทลัการแพทย ์กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

57 6200782 นางสาวรมณี งบัประโคน นวตักรรมดิจิทลั 2/64 บริษทั ดูดีพ จ ากดั DOODEEP 
CO.,LTD. 

58 6100816 นาย คมกริช ริมพาณิชยก์ุล วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2/64 บริษทั Unit Co.,Ltd. 

59 6101259 นาย นพเกลา้ ฆรานนท ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2/64 บริษทั Unit Co.,Ltd. 

60 6104031 นาย พีรกร ธรรศกฤตวณิช วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2/64 บริษทั Unit Co.,Ltd. 

61 6200882 นายพนัวา เมืองสง วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2/64 ส านกัดิจิทลัการแพทย ์กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

62 6200005 นายอติคุณ พนัธุ์ตา สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

63 6200347 นางสาวรัชเกลา้ ร่มโพธ์ิทอง สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั มลัติเฟิร์ม 

64 6200621 นายชยนิ ศกัด์ิวฒันเวคิน สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

65 6200622 ณัฐนนท ์เผนโคกสูง สารสนเทศการลงทุน 2/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 

66 6200623 นางสาวณัฏฐา ฉตัรทิวาพร สารสนเทศการลงทุน 2/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 

67 6201214 นายภาสกร เป่ียมพร้ิง สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

68 6201441 นางสาวกชกร พรมบุตร สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั โทเคไนน์ จ  ากดั Tokenine 
Co.,Ltd 

69 6201616 นายณัฐนนท ์เจตนาดี สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั โทเคไนน์ จ  ากดั Tokenine 
Co.,Ltd 

70 6201679 ภทัราภรณ์ ปึกขาว สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั มลัติเฟิร์ม 

71 6202273 นางสาวนิชธาวลัย ์ไชยเนตร สารสนเทศการลงทุน 2/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 

72 6202387 นายพนัธกร ภูมิบรรเจิด สารสนเทศการลงทุน 2/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 
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73 6202460 นายณัฐพงศ ์ถานไชยยง สารสนเทศการลงทุน 2/64 ศูนยป์ฏิบติัการสารสนเทศการลงทุน 

74 6203821 นางสาวนิรัญชนา หลา้หิบ สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั มลัติเฟิร์ม 

75 6204085 นางสาวพิมพรั์ตน์ ยิม้ละมยั สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั โทเคไนน์ จ  ากดั Tokenine 
Co.,Ltd 

76 6205021 นายศรัณย ์อวรุิทธพาณิชย ์ สารสนเทศการลงทุน 2/64 บริษทั หลกัทรัพยอ์าร์เอชบี (ประเทศ
ไทย)จ ากดั(มหาชน) 

77 6004819 นายณัฐพงศ ์วงศสุ์ริยฉ์าย วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2/64 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

78 5808779 นางสาว ศรีกนัยา จนัทราสุทธ์ิ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2/64 บริษทั เอไอเอก็ซ ์จ  ากดั 

79   ดร.กานต ์ยงศิริวทิย ์ สารสนเทศการแพทย ์   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
80   ดร.อารียรั์ตน์ ส่งสกุลวฒันา วทิยาการคอมพิวเตอร์   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
81   ผศ.ชุลีกร นวลสมศรี สารสนเทศการลงทุน   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

82   ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี สารสนเทศการลงทุน   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

83   ผศ.ดร.สมชาย เลก็เจริญ นวตักรรมดิจิทลั   รองคณบดี 

84   อ.พูนลาภ ตั้งอาสนะวทิย ์ เทคโนโลยส่่ืีอสังคม   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

85  อ.ภาคภูมิ ชยัศิริประเสริฐ นวตักรรมดิจิทลั   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

86   อ.มนตรี อินทโชติ คอมพวิเตอร์เกมและอีสปอร์ต   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

87   อ.รวนินัท ์ประดิษฐแ์สงทอง สารสนเทศการลงทุน   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

88   อ.ราชศกัด์ิ สมยานนทนากุล สารสนเทศการแพทย ์   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

89   อ.วารุณี บุญคุม้ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

90   อ.สงบ ศศิพงศพ์รรณ นวตักรรมดิจิทลั   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

91   อ.สุพานิช องัศิริกุล วทิยาการคอมพิวเตอร์   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

92   อ.สุมนา เกษมสวสัด์ิ วทิยาการคอมพิวเตอร์   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
93   อ.สุเมธ ผอ่งพรรณแข เทคโนโลยส่ืีอสังคม   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
94   อ.เสกสันต ์แสงสวสัด์ิ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
95   อ.หทยัชนก หวงัวงศเ์จริญ สารสนเทศการลงทุน   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
96   อ.เอกพงษ ์นพวงศ ์ คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
97   ผศ.ดร.วรรณวภิา ติตถะสิริ วทิยาการคอมพิวเตอร์   กรรมการสหกิจศึกษา 
98   ผศ.วไิลลกัษณ์ ตรีพืช นวตักรรมดิจิทลั   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
99   ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี สารสนเทศการลงทุน   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

100 

 

อ.ศุภณัฐ จินตววิฒัน์สกุล คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
101   คุณนงคนุ์ช ขนัอา้ย     ผูป้ระสานงาน 
102   คุณกญัญานีน์ กุลกนก     ผูป้ระสานงาน 
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2.  หลกัฐานท่ีใชบ้่งบอกความส าเร็จเชิงคุณภาพท่ีสามารถประเมินติดตามได ้ดงัท่ีแจง้ไว ้ณ ตอน ขออนุมติังบโครงการ 
 

ตารางท่ี 1: จ านวนและร้อยของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จ  าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 21 26.92 
ชาย 57 73.08 
รวม 78 100 

 

 
ตารางท่ี 2: จ านวนและร้อยของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จ  าแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา   จ านวน ร้อยละ 

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 18 23.08 

นวตักรรมดิจิทลั 2 2.56 

คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 18 23.08 

สารสนเทศการลงทุน 24 30.77 

เทคโนโลยส่ืีอสงัคม 16 20.51 

รวม 78 100 
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ตารางท่ี 3  :จ านวนร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วม โครงการดา้นต่างๆ 

รายการ 

ความพึงพอใจ จ านวน (ร้อยละ) 

ความหมาย 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง พอใช ้

ควร
ปรับปรุง 

ค่าเฉล่ีย 

S.D. 

1.ความรู้ ความความสามารถ ก่อน 
เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

20.00 20.00 26.00 12.00 0.00 3.62 
มาก 

25.64% 25.64% 33.33% 15.38% 0.00% 1.03 

2.ความรู้ ความความสามารถ หลงั 
เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

36.00 37.00 5.00 0.00 0.00 4.40 
มาก 

46.15% 47.44% 6.41% 0.00% 0.00% 0.61 

3.ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ก่อน 
เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

22.00 17.00 35.00 4.00 0.00 3.73 
มาก 

28.21% 21.79% 44.87% 5.13% 0.00% 0.94 

4.ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี หลงั 
เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

52.00 15.00 11.00 0.00 0.00 4.53 
มากท่ีสุด 

66.67% 19.23% 14.10% 0.00% 0.00% 0.73 

5.บุคลิกภาพ การวางตวั มนุษย
สมัพนัธ์ ความมีระเบียบวนิยั ก่อน 
เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

24.00 25.00 22.00 7.00 0.00 3.85 
มาก 

30.77% 32.05% 28.21% 8.97% 0.00% 0.97 

6.บุคลิกภาพ การวางตวั มนุษย
สมัพนัธ์ ความมีระเบียบวนิยั หลงั  

40.00 31.00 7.00 0.00 0.00 4.42 
มาก 

51.28% 39.74% 8.97% 0.0%0 0.00% 0.66 

7.สถานประกอบการมีความ
เหมาะสม 

45.00 28.00 5.00 0.00 0.00 4.51 
มากท่ีสุด 

57.69% 35.90% 6.41% 0.00% 0.00% 0.62 

8.พนกังานท่ีปรึกษามีความ
เหมาะสม 

55.00 15.00 8.00 0.00 0.00 4.60 
มากท่ีสุด 

70.51% 19.23% 10.26% 0.00% 0.00% 0.67 

9.ระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการมี
ความเหมาะสม 

39.00 34.00 5.00 0.00 0.00 4.44 
มาก 

50.00% 43.59% 6.41% 0.00% 0.00% 0.62 

10.การมอบหมายงานมีความ
เหมาะสม 

40.00 34.00 4.00 0.00 0.00 4.46 
มาก 

51.28% 43.59% 5.13% 0.00% 0.00% 0.60 

11.ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

53.00 21.00 4.00 0.00 0.00 4.63 
มากท่ีสุด 

67.95% 26.92% 5.13% 0.00% 0.00% 0.58 

12.จะแนะน าใหรุ่้นนอ้งไปบริษทัน้ี 
41.00 29.00 8.00 0.00 0.00 4.42 

มาก 
52.56% 37.18% 10.26% 0.00% 0.00% 0.67 

13.ความพึงพอใจต่อผลการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาของ
นกัศึกษา 

42.00 27.00 9.00 0.00 0.00 4.42 
มาก 

53.85% 34.62% 11.54% 0.00% 0.00% 0.69 

14.ความพงึพอใจต่อหลกัสูตรสห
กจิศึกษา 

43.00 30.00 5.00 0.00 0.00 4.49 
มาก 

55.13% 38.46% 6.41% 0.00% 0.00% 0.62 
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รายการ 

ความพึงพอใจ จ านวน (ร้อยละ) 

ความหมาย 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง พอใช ้

ควร
ปรับปรุง 

ค่าเฉล่ีย 

S.D. 

15.ความพงึพอใจต่อการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับการพฒันา 

47.00 24.00 7.00 0.00 0.00 4.51 
มากท่ีสุด 

60.26% 30.77% 8.97% 0.00% 0.00% 0.66 

16.ในภาพรวม มคีวามพงึพอใจต่อ
การด าเนินงานของโครงการ 

53.00 21.00 4.00 0.00 0.00 4.63 
มากท่ีสุด 

67.95% 26.92% 5.13% 0.00% 0.00% 0.58 
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ภาพถ่ายแสดงการด าเนินโครงการ 

 
 

 

       
 
 

 
 


