
หลักการและเหตุผล 
     เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเสริมความรู้สมรรถนะ  ทักษะ  และ       

เจตคติที่จําเป็นสําหรับการทําหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาระ 
ของหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ด้านการอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการ 
สหกิจศึกษา องค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา  
การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษาและสาระความรู้ด้านเทคนิคการ
นิเทศงานและ การสอนงาน เทคนิคการให้คําปรึกษาและการแก้ปัญหา 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.เพื่อให้อาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นคณจารย์นิเทศมีความรู้ 
 ความเข้าใจ ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําหน้าที่ในการ
นิเทศงานสหกิจศึกษา 
 2.เพื่อให้อาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ประสบการณ์จากการนิเทศงานและได้รับฟังแนวคิดและแนว
ทางการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้มีประสบการณ์ 
 3.เพื่อให้คณาจารย์นิเทศสามารถทําการนิเทศงานสหกิจ 
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจไทยกําหนดไว้ 

 
โปรแกรมการฝึกอบรม 

 - เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจํา 
 - เสริมสาระความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา โดยการ
บรรยายและอภิปราย 
 - เสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่จําเป็นสําหรับคณาจารย์นิเทศ 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 
 
 

เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม 
 - มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

- ประมวลสาระชุดฝึกอบรม “สหกิจศึกษา” จํานวน 2 เล่ม 
            - คู่มือการจัดสหกิจศึกษา 
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมชุดฝึกอบรม “สหกิจศึกษา” 
 - เอกสารประกอบการฝึกอบรมอื่นๆ 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

 - เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยการลงชื่อเข้าร่วมการ 
    ฝึกอบรมตามที่กําหนด 
 - มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและทํากิจกรรมตามหลักสูตร 
 - ผ่านความเห็นชอบของคณะวิทยากรฝึกอบรม 

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

โดยการลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.coop.rmuti.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 

การชําระค่าลงทะเบียน 

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เลขที่บัญชี 980-6-08449-7 
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสมีา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณลดาวัลย์ พือสันเทียะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 0 4423 3000 ต่อ 2767 
โทรศัพท์มือถือ : 080-477-9291 
E-mail : cooprmutiinfo@gmail.com 
ID Line : ladaooy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. รับจํานวนจํากัด (ตามลําดับที่ส่งหลักฐานการชาํระ
ค่าลงทะเบียนก่อนเท่านั้น) 
2. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการชําระเงิน 
3. ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคือทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
 

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
08.45 – 09.00 น. 1) ความสําคัญของการจัดการเรียนการ  
                        สอนด้านสหกิจและการจัดการศึกษา 
                        เชิงบูรณาการกับทํางาน (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 สหกิจศึกษาและหน่วยงานที่ 
                       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 และการสร้าง 
                       เครือข่ายสหกิจศึกษา 
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 
 

 
 
 

วันพฤหสับดีที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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) การให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหา 
                        ในงานสหกิจศึกษา 
15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.00 น. 10) การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                        และกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
16.00 – 18.00 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 5 โดยทีมวิทยากร 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มช่วงที่ 6  โดยทีมวิทยากร 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น. 11) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน 
                       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. การนําเสนอผลสะท้อนกลับ และพิธีปิด 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 

     
    


