
หลักการและเหตุผล 
     เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเสรมิความรูส้มรรถนะ  ทักษะ  และ       

เจตคติที่จ าเป็นส าหรับการท าหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาระ 
ของหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยสาระความรู้เกีย่วกับสหกิจศกึษา
ด้านการอุดมศึกษากับสหกจิศึกษา มาตรฐาน หลักสตูรและกระบวนการ 
สหกิจศึกษา องค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา  
การบริหารและการจดัการสหกิจศกึษาและสาระความรูด้้านเทคนิคการ
นิเทศงานและ การสอนงาน เทคนคิการให้ค าปรึกษาและการแก้ปัญหา 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะไดร้ับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.เพื่อให้อาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นคณจารย์นิเทศมีความรู ้
 ความเข้าใจ ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท าหน้าท่ีในการ
นิเทศงานสหกิจศึกษา 
 2.เพื่อให้อาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ประสบการณ์จากการนิเทศงานและได้รับฟังแนวคิดและแนว
ทางการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้มีประสบการณ ์
 3.เพื่อให้คณาจารย์นิเทศสามารถท าการนิเทศงานสหกิจ 
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและสมาคมสหกิจไทยก าหนดไว ้

 
โปรแกรมการฝึกอบรม 

 - เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจ า 
 - เสริมสาระความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัสหกิจศึกษา โดยการ
บรรยายและอภิปราย 
 - เสริมความรู้เกีย่วกับเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับคณาจารย์นเิทศ 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 
 
 

เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม 
 - มาตรฐานและการประกันคณุภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

- ประมวลสาระชุดฝึกอบรม “สหกิจศึกษา”  
            - คู่มือการจัดสหกิจศึกษา 
 - เอกสารประกอบการฝึกอบรมอืน่ๆ 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

 - เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสตูร โดยการลงช่ือเข้าร่วมการ 
    ฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
 - มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและท ากิจกรรมตามหลักสูตร 
 - ผา่นความเห็นชอบของคณะวิทยากรฝึกอบรม 

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

โดยการลงทะเบยีนออนไลน์ ที ่www.coop.rmuti.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2562 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าทีพ่ัก) 
ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เลขท่ีบัญชี 980-6-08449-7 
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสมีา ประเภทบัญชี ออมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
คุณลดาวัลย์ พือสันเทียะ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 0 4423 3000 ต่อ 2775 
โทรศัพทม์ือถือ : 080-477-9291 
E-mail : cooprmutiinfo@gmail.com 
ID Line : ladaooy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. รับจ านวนจ ากัด (ตามล าดับที่สง่หลักฐานการช าระ
ค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น) 
2. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการช าระเงิน 
3. ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคือทุกกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coop.rmuti.ac.th/
mailto:cooprmutiinfo@gmail.com


 

ก าหนดการ 
 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
08.45 – 09.00 น. 1) ความส าคัญของการจัดการเรยีนการ  
                        สอนด้านสหกจิและการจัดการศึกษา 
                        เชิงบูรณาการกับท างาน (ผู้แทนจาก สกอ.) 
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.15 น. 2) ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการ 
                        จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
11.15 – 12.15 น. 3) มาตรฐานและการบริหารจัดการ 
                       หลักสูตร สหกจิศึกษาและหน่วยงานที่ 
                       รับผิดชอบสหกิจศึกษา 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.15 น. 4) งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรอง 
                        งานสหกิจศึกษา 
14.15 – 14.55 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 1 โดยทีมวิทยากร 
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น. 5) เทคนิคการเจรจา การสร้างความ 
                       ร่วมมือกับสถานประกอบการ และการสรา้ง 
                       เครือข่ายสหกจิศึกษา 
16.30 – 17.30 น. 6) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน 
                       สหกิจศึกษา 
17.30 – 18.00 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 2 โดยทีมวิทยากร 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 3 โดยทีมวิทยากร 

 
 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.30 น. 7) การติดตามและประสานงานระหว่างการ 
                        ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
09.30 – 10.15 น. 8) การนิเทศงานและการสอนงาน 
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.45 น. 8) การนิเทศงานและการสอนงาน (ต่อ) 
11.45 – 12.15 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 4 โดยทีมวิทยากร 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 15.15 น. 9) การให้ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหา 
                        ในงานสหกิจศึกษา 
15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.00 น. 10) การประเมินผลการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 
                        และกิจกรรมหลังการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 
16.00 – 18.00 น. กิจกรรมกลุม่ช่วงที่ 5 โดยทีมวิทยากร 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 6  โดยทีมวิทยากร 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น. 11) แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน 
                       สหกิจศึกษา 
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.45 น. 12) เสวนา “สหกิจศึกษา : มุมมองของ 
                        สถานประกอบการ ผลสะท้อนจากนักศึกษา” 
11.45 – 12.15 น. 13) ไขปัญหาสหกิจศึกษา  
12.15 – 12.30 น. ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.00 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 7 โดยทีมวิทยากร 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.15 น. การน าเสนอผลสะท้อนกลับ และพิธีปดิ 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 

       
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
 

รุ่นที่ 2 มทร.อีสาน 

 
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่น 
เซ็นเตอร์โคราช จ.นครราชสีมา 

 
 
 

     
    

หลักสูตร "คณาจารยน์ิเทศ
สหศึกกษา" 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณลดาวัลย์ พือสันเทียะ 
โทร 044-233000 ต่อ 2775 
หรือ 080-477-9291 


