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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

วันท่ี 20-22 มกราคม 2559 

หลักการและเหตุผล 

 สหกิจศึกษา (Coopperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน                   

ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่าง          

มีระบบด้วยความรว่มมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบสหกิจศึกษาได้รับความ

สนใจจากสถานศึกษาในการน ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นกลไกในการ

เตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ (Career Development) และการเข้าสู่ระบบการท างานของ

บัณฑิต (Employability) ก่อนส าเร็จการศึกษา และเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา  อย่างไรก็ตามอุปสรรคส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

และการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาทั้งด้าน

สถานศกึษาและสถานประกอบการ  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  ร่วมกันพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

หลักสูตรดังกล่าวน าไปจัดอบรมให้กับคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในทุกเคร  ือข่ายทั่วประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาได้ขยายตัว

อย่างกว้างขวางในเวลารวดเร็ว ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลในปีล่าสุด ปี พ.ศ.2556 พบว่าสถานศึกษาจัด

การศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาถึง 116 แห่ง มีสถานประพกอบการเข้าร่วมสหกิจศึกษา จ านวน 14,246 

แหง่ มีนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา จ านวน 36,735 คน  ประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง

ในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่าง           

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป  ด้วยเหตุนี้  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้รวบรวมผลการประเมินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มาท าการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าข้อมูลที่ได้ท าการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ        

สหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม

เกิดความรู้ไปด าเนินงานหรือปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการ 

บูรณาการการเรียนกับการท างานของนักศึกษาอย่างมีคุณค่า อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานในาานะ

คณาจารย์นเิทศสหกิจศกึษาได้อย่างมคีุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
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 หลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับปรุงนี้ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญเช่นเดียวกับหลักสูตรเดิม แต่ได้น า

เนื้อหาในแต่ละหัวข้อมาบูรณาการเข้าด้วยกันให้มีความสอดคล้องและสอดรับกับการน าไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาได้จริง มีการจัดล าดับหัวข้อก่อนหลังตามสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

แต่ละหัวข้อจะมุ่งเน้นการเสนอตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ปฏิบัติจริงและประสบความส าเร็จเพื่อเป็น

แนวทางส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ในการน าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการอบรมจะเน้นการระดมความ

คิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมอัน

ส่งผลใหส้ามารถได้แนวปฏิบัติที่กลับไปประยุกต์ใชต้่อไป  

   

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การนิเทศงานสหกิจศึกษาด าเนินไปอย่างมีมาตราาน จ าเป็นต้อง            

ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับคณาจารย์เพื่อท าหน้าที่คณาจารย์นิ เทศสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม          

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ให้กับคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา/ภาควิชาของ

สถาบันการศึกษา รวมระยะเวลา 3 วัน หัวข้อที่ฝึกอบรมครอบคลุมเรื่องที่จ าเป็นส าหรับคณาจารย์

นิเทศสหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่องานสหกิจ

ศกึษา สามารถปฏิบัติหน้าที่คณาจารย์นเิทศสหกิจศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 

สหกิจศึกษาตลอดจนแนวปฏิบัติที่ด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

2) เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจ

ศกึษาและสามารถน าความรู้ไปด าเนนิงานหรอืปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา

หนว่ยงานใหเ้กิดการบูรณาการการเรยีนกับการท างานของนักศึกษาอย่างมคีุณค่า 

3) เพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์ส าหรับท าหน้าที่นเิทศงานสหกิจศกึษาให้มคีุณภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

4) เพือ่ให้คณาจารย์สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้จริง 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เป็นคณาจารย์ในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1  ภาคการการศึกษา              

ทั้งมหาวิทยาลัยของรัาและเอกชนในเครอืข่ายพัฒนาอุดมศกึษาภาคใต้ตอนล่างและเป็นอาจารย์ 

ทีท่ าหนา้ที่นเิทศงานสหกิจศึกษาของสถาบัน หรอืเป็นคณาจารย์ในสถาบันที่ก าลังจะเปิด

หลักสูตร 

สหกิจศึกษา  

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการฝึกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

จัดการฝึกอบรม 
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จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 คณาจารย์จากสถาบันในเครอืข่ายพัฒนาอุดมศกึษาภาคใต้ตอนล่าง   จ านวน 100 คน 

ค าอธิบายหลักสูตรการฝึกอบรม 

 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็นในการ

ท าหนา้ที่เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาโดยเนื้อหาหลักของการฝึกอบรมแบ่งเป็นสองระดับ 

1. ความรู้พื้นาานที่ส าคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ได้แก่ ปรัชญา มาตราานและกระบวนการ                

การบริหารจัดการ โครงสร้างหน่วยงาน การก าหนดทรัพยากร การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาและมาตรการทางภาษีเพื่อการ

ส่งเสริมสหกิจศกึษา   

 2. ความรูเ้ฉพาะด้านในการเป็นผู้นิเทศงานที่ดี ประกอบด้วย เทคนิคการนิเทศและการสอนงาน 

ทักษะการให้ค าปรึกษา จริยธรรมผู้นิเทศสหกิจศึกษา การกระตุ้นให้ก าลังใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมปีระสิทธิภาพการจัดท าแผนการนิเทศ 

 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตร จากเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรับรองผลการฝึกอบรม โดยมีการจัดทดสอบความรู้ก่อน

และหลังการฝึกอบรม 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

 1. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2. อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. น าเสนอกรณีศึกษา  

4. การจัดท ากิจกรรมกลุ่มหรอืรายบุคคล 

5. การน าเสนองานกลุ่ม  

โปรแกรมการฝึกอบรม 

  1. การทดสอบความรูก้่อนการฝึกอบรม 

 2. การเสริมความรู้พื้นาานที่ส าคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมตามาานความรู้

สหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเป็นอาจารย์นิเทศงานสหกิจ

ศกึษา โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  

 3. การเสริมความรู้พื้นาานที่ส าคัญเกี่ยวกับทักษะการเป็นอาจารย์นิ เทศงานสหกิจศึกษา  

โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  

4. การน าเสนองานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

5. การทดสอบความรูภ้ายหลังการฝึกอบรม    

 

 

 



4 
 

หัวข้อ และ กิจกรรม 

1.  เรื่อง ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการ  

o ภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา 

o หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกับการท างาน 

o รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกับการท างาน 

o สหกิจศึกษากับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

o ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

2.  เรื่อง มาตราานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศกึษา 

o บรรยายเฉพาะภาพรวมของกระบวนการสหกิจศกึษา และมาตราานสหกิจศึกษา  

ที่มาและความส าคัญ (ทั้งนี้ควรท าความเข้าใจเนื้อหาสาระที่มอียู่ในเล่มมาตราาน 

สหกิจศกึษา) 

o มาตราานสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสหกิจศกึษา โดยบรรยายเกี่ยวกับ

โครงสรา้งหลักสูตรตามเกณฑม์าตราานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะเกณฑโ์ครงสร้างหนว่ยกิตภาพรวม และแนวทางในการ

ก าหนดเกณฑ์การจัดรายวิชาภาคปฏิบัติ 

o มาตราานการจัดรายวิชาสหกิจศึกษา มาตราานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

o มาตราานการศกึษา หลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

หัวข้อ 1.1 มาตราานการศกึษาและหลักสูตรทั้งหมด(หน้า 3-13)  

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานประกอบการ 

หัวข้อ มาตราานการบริหารจัดการ  

หัวข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4  และ 1.5ทั้งหมด (หน้า 33-36) 

o รูปแบบการบริหารจัดการ การจัดตัง้หนว่ยงานสหกิจศึกษาพร้อมโครงสร้างโดยเน้น

ยกตัวอย่างให้เห็นทั้งในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งขอ้ได้เปรียบและ

ข้อจ ากัด 

o ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศกึษา เชน่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ฯ

บทบาทหนา้ที่ของผู้รับผดิชอบงาน สหกิจศึกษา 

o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...หลักสูตรและการบริหารจัดการสหกิจศึกษาภายในกลุ่ม   

(โดยวิทยากรประจ ากลุ่มน าสนทนา) 
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 3.  เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา: งานสหกิจศึกษาที่มคีุณภาพและการ 

     รับรองงานสหกิจศึกษา 

o มาตราานสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานศกึษา  

หัวข้อ 1.2 มาตราานการเรียนการสอน ข้อ 5)  6)  7)  8) (หนา้ 14-15) เท่านั้น 

มาตราานส่งเสริม  ข้อ 1)  2) (หนา้ 16)  

มาตราานส่งเสริม ขอ้ 1) (หนา้ 35)  

o ลักษณะงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นการยกตัวอย่างลักษณะงานให้

ครอบคลุมทุกสาขา (ทั้งการสร้างงานประจ าและการคิดหัวข้อโครงงาน)  

o  การรับรองงานสหกิจศกึษา(กระบวนการรับรองงานสหกิจศึกษา ปัจจัยที่ควรพิจารณา

ในการรับรองงานฯ) รวมทั้งการบริหารจัดการลักษณะงานที่ไม่ผ่านการรับรอง 

o กิจกรรมงานเดี่ยว....ให้แต่ละคนในกลุ่มคดิหัวข้อโครงงานและงานประจ าที่มคีุณภาพ 

   4.   เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิคการเจรจา 

o ความส าคัญขององค์กรเครือข่ายต่อการด าเนินงานสหกิจศกึษา 

o รูปแบบองค์กรเครือขา่ย 

o การสรา้งความรว่มมอืกับองค์กรเครือขา่ยในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

o ขั้นตอนการหางานสหกิจศึกษาที่มคีุณภาพ(แหล่งงานและการพิจารณาคัดเลือก

สถานประกอบการ 

o ความส าคัญของการเจรจาต่อรอง 

o คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรอง 

o หลักการและศลิปะการเจรจาต่อรองในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย 

o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้... การสร้างความรว่มมอืกับองค์กรเครือขา่ยภายในกลุ่ม

(โดยวิทยากรประจ ากลุ่มน าสนทนา) 

 5. เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การเตรยีมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน            

       สหกิจศกึษา 

o มาตราานสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานศกึษา  

หัวข้อ 1.2 มาตราานการเรียนการสอน ข้อ 1) 2)  3) (หนา้ 13-14) เท่านั้น  

หัวข้อ 3.1 คุณสมบัติขัน้พื้นาานของนักศกึษาก่อนไปสหกิจศกึษา ขอ้ 1)  2)  3)  

(หนา้ 20-21)เท่านั้น 

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานสถานประกอบการ 

หัวข้อ 2.1 การเตรียมความพร้อมนักศกึษา (หนา้ 36) 

หัวข้อ 2.2 การจัดประสบการณ์ใหน้ักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน (หน้า 36)

มาตราานส่งเสริม  ข้อ 1)  2) (หนา้ 37)  
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o คุณสมบัตินักศกึษาสหกิจศึกษา 

o รูปแบบในการเตรียมความพร้อม 

o หัวข้อการเตรียมความพร้อม 

o การคัดเลือกและจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ(กระบวนการประชาสัมพันธ์

ต าแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์) 

o แนวทางในการดูแลนักศึกษาที่ไม่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการและ

นักศึกษาที่ไม่พรอ้มที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้....ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการดูแล

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการและนักศกึษาที่ไม่พรอ้มที่จะ

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

6. เรื่อง มาตราานการประเมินผล: กระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

o การประเมนิผลกระบวนการเตรียมความพร้อม(นักศึกษา การด าเนินงาน) 

o การประเมนิผลกระบวนการจัดหางาน (การด าเนินงาน) 

o การประเมนิผลกระบวนการรับรองคุณภาพงาน(การด าเนินงาน) 

o การประเมนิผลกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถาน

ประกอบการ  (การด าเนินงาน) 

7. เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การติดตามและประสานงานระหว่างการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

o มาตราานสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานศกึษา  

หัวข้อ 2. มาตราานการนเิทศ ข้อ 10) (หน้า 19) 

หัวข้อ 3.2 กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อ 1) 2)  3) 4) (หนา้ 21-22)  

หัวข้อ 3.3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ ขอ้ 1) (หนา้ 22)  

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานประกอบการ 

หัวข้อ 3. มาตราานผูน้ิเทศงาน ขอ้ 2)  3) 4) (หนา้ 38) 

มาตราานส่งเสริม  ข้อ 2)  3) (หน้า 20) ข้อ 1) (หนา้ 22) และ ขอ้ 1) (หนา้ 38) 

o ความส าคัญของการตดิตามและประสานงาน 

o วิธีการตดิตามและประสานงาน(ประเด็นและวิธีการที่ควรติดตาม) 

o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและประสานงาน 

o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตดิตามและ

ประสานงานสหกิจศึกษา 
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8.  เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การนิเทศงานและการสอนงาน 

o มาตราานสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการนเิทศงานสหกิจศกึษา 

มาตราานสหกิจศกึษาของสถานศกึษา  

หัวข้อ 1.2 มาตราานการเรียนการสอน ข้อ 4)  9) (หน้า 14-15)  

หัวข้อ 2 มาตราานการนิเทศ ขอ้ 1) 2) 3)  4)  5)  6)  7)  8)  9) (หนา้ 17-19) 

มาตราานส่งเสริม  ข้อ 1) (หนา้ 19)  

o กระบวนการนเิทศงานสหกิจศึกษา (การวางแผน การจัดล าดับขั้นตอน การก าหนดวัน 

เวลา และประเด็นในการนเิทศงาน) 

o ทักษะที่จ าเป็นของคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานในการนเิทศและสอนงานสหกิจศึกษา 

o (แบ่งช่วงเนื้อหารับประทานอาหารว่าง 15 นาที) 

o กิจกรรมกลุ่ม Conceptual Model 

9.  เรื่อง การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศกึษา 

o ความหมายและวัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษา 

o หลักการในการให้ค าปรึกษา 

o ทักษะพืน้าานในการให้ค าปรึกษาและการแก้ไขปัญหา 

o ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสหกิจศกึษา(สาเหตุของการเกิดปัญหา เช่น นักศึกษา คณาจารย์ 

     นิเทศ สถานประกอบการ สถานศกึษา) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยากร 

o กิจกรรม Role Play  

10. เรื่อง มาตราานการวัดและประเมินผล: กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

o ประเด็นการประเมิน 

 การปฏิบัติงานของนักศกึษา  

 การด าเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศงาน 

 คุณภาพการนเิทศงานของคณาจารย์นเิทศ 

o ประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

               (เน้นวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน โดยยกตัวอย่างประกอบ) 

11. เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศึกษา:  กิจกรรมหลังการปฏิบัติงานและการประเมนิผล  

o มาตราานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

หัวข้อ 1.2 มาตราานการเรียนการสอน ข้อ 10) 11) (หน้า 15-16) 

หัวข้อ 3.4 การรว่มสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศกึษา ขอ้ 1)(หนา้ 23) 

มาตราานส่งเสริม ขอ้ 3) 4)  5)  6) (หนา้ 16-17) 

o รูปแบบการจัดกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

o การจัดเก็บาานขอ้มูลและสารสนเทศด้านสหกิจศกึษา 

o การประเมนิผลกระบวนการจัดกิจกรรมหลังการปกิบัติงานสหกิจศกึษา  
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o การประเมนิผลสัมฤทธิ์นักศึกษาสหกิจศึกษา(เชน่ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์การ

ประเมิน เครื่องมือการประเมิน)   

o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...การประเมนิผลนักศกึษาสหกิจศึกษา (โดยวิทยากร

ประจ ากลุ่มน าสนทนา) 

12. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา   

o การจัดท าคลังขอ้มูลและการประยุกต์ใชเ้พื่อการพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

o การวิเคราะห์ผลประเมินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ผลการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา

ของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศกึษา 

o การจัดท า KM ในงานสหกิจศกึษา  

o Show case สหกิจศึกษา(ซึ่งอาจเป็นการเสวนาจากผู้มีประสบการณ์/แนวทางปฏิบัติที่ด)ี 

13.  เรื่อง มาตรการจูงใจส่งเสริมการด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

o งานคุณภาพ...พัฒนาองค์กร 

o สหกิจศึกษากลไกการสรรหาบุคลากร 

o การสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เช่น CSR 

o มาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมสหกิจศกึษา 

14. เรื่อง สหกิจศกึษา: เพิ่มคุณค่า พัฒนาสถาบัน    

o สหกิจศึกษากับการประกันคุณภาพการศกึษา 

o การบูรณาการสหกิจศกึษากับภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา (การผลติบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)   

o สหกิจศึกษากับนวัตกรรมและทรัพย์สนิทางปัญญา 

ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 

หัวข้ออบรม วิทยากร ระยะเวลา 

วันพุธที่ 20  มกราคม  2559 

1.ทดสอบพืน้ความรู้ด้านสหกิจศกึษาและการเป็น

อาจารย์นเิทศสหกิจศกึษา (Pre-Test) 

2.แนวคิดและปรัชญาสหกิจศกึษา 

3.มาตราานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศกึษา  

4. มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา : งานสหกิจ

ศกึษาที่มคีุณภาพและการรับรองงาน 

สหกิจศึกษา  

5.การสร้างความรว่มมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิค

การเจรจา  

 

 

- 

 

ผูแ้ทนจาก สกอ. /เครือขา่ย 

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด 

 

อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 

 

ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

 

 

 

15 นาที 

 

1 ช่ัวโมง 

1 ช่ัวโมง   

 

1 ช่ัวโมง  

 
1 ช่ัวโมง  
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หัวข้ออบรม วิทยากร ระยะเวลา 

6. มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา : การเตรียม

ความพรอ้มก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

7. มาตราานการประเมินผล : กระบวนการก่อนออก

ปฏิบัติสหกิจศกึษา  

8.กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นายเอกราช  แก้วเขียว 

 

 

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  

 

วิทยากรประจ ากลุ่ม 

1 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

 

30 นาที  

 

1 ช่ัวโมง  

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559  

1.มาตราานและกระบวนการสหกิจศึกษา : การตดิตาม

และประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

(บรรยาย/กิจกรรม) 

2.มาตราานและกระบวนการสหกิจศึกษา : การนเิทศ

งานและการสอนงาน 

4. มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา : การนเิทศ

งานและการสอนงาน (ต่อ)  

5. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศกึษา

6. มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา : 

กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

7. มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา : 

กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

8.กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

นายเอกราช  แก้วเขียว 

 

 
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  

 

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  

 

นายเอกราช  แก้วเขียว 

 

ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด 
วทิยากรประจ ากลุ่ม  

 

1 ช่ัวโมง  

 

45 นาที 

 

1 ช่ัวโมง 15 นาที 

 

2 ช่ัวโมง 

 

30 นาที 

1 ช่ัวโมง 

1 ช่ัวโมง 45 นาที 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559  

1.แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศกึษา 

2. มาตราานการจูงใจส่งเสริมการด าเนินงานสหกิจ

ศกึษาในสถานประกอบการ  

3. สหกิจศึกษา : เพิ่มมูลค่า พัฒนาสถาบัน  

4. กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.การน าเสนองานกลุ่ม และผลสะท้อนกลับ 

6.ทดสอบความรูด้้านสหกิจศกึษาและการเป็นอาจารย์

นิสหกิจศกึษา (Post-Test) 

 

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 

อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 

 

อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 

วิทยากรประจ ากลุ่ม  

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง 

1 ช่ัวโมง  

 

30 นาที  

3 ช่ัวโมง  

45 นาที  

15 นาที 
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เอกสารและโปรแกรมการฝึกอบรม 

1. ประมวลสาระชุดฝกึอบรมสหกิจศึกษา เล่ม 1 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

2. มาตราานการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

 3.   เอกสาร Power Point Presentation และเอกสารการฝึกอบรมอื่นๆ   

 4.   ใบงาน 

 5.   แบบเสนอผลสะท้อนกลับ 

 6.   แบบประเมินผลโครงการ 

 7.   ประวัตวิิทยากร 

 8.   ก าหนดการฝึกอบรม 

 9.  ใบรายชื่อ 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

 1. เข้ารับการฝกึอบรมตลอดหลักสูตร โดยการลงช่ือครบเข้าร่วมการฝกึอบรมครบตามที่ฝ่ายจัด

ฝกึอบรมก าหนด มีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่นอ้ยกว่า 80% 

 2. มีสว่นร่วมในการฝึกอบรมและท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  

 3. ผ่านการทดสอบความรู ้(Post – Test) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4. ผ่านการเห็นชอบของคณะวิทยากรผู้จัดฝึกอบรม      

 วิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม 

1. ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  ผูอ้ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง ผูอ้ านวยการส านักสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรปีทุม  

4.  อาจารย์เอกราช  แก้วเขียว หัวหนา้ฝา่ยสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  วิทยากรประจ ากลุ่ม  

วิทยากรและอาจารย์นเิทศงานสหกิจศกึษาในเครือข่ายพัฒนาอุดมศกึษาภาคใต้ตอนล่าง 

1. ดร.กันยา อัครอารีย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

2. อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

3. อาจารย์รจณา คูณพูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย สงขลา  

4. ผศ.จักรนรนิทร์ ฉัตรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย สงขลา 

5. ผศ.วรพงค์ บุญชว่ยแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย สงขลา 

6. ผศ.ซูไฮดี สนิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย สงขลา 

7. ดร.สุธี โง้วศริิ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ต่อนล่าง 

วันท่ี 20-22 มกราคม 2559  

 

วันท่ีหน่ึง  

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30-08.45 น.  ทดสอบก่อนการอบรม 

08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด 

09.00-10.00 น. เรื่อง ปรัชญา แนวคิดสหกิจศกึษาและการจัดการศกึษาเชงิบูรณาการ 

  โดยื: ผูแ้ทนจากืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

10.00-10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง  

10.15-11.15 น.  เรื่อง มาตราานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศกึษา 

โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 

11.15-12.15 น.  เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา: งานสหกิจศกึษาที่มคีุณภาพ 

   และการรับรองงานสหกิจศึกษา 

โดยื: อ.ณัชติพงศ์ื ือูทอง 

12.15-13.15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-14.15 น.  เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือขา่ยและเทคนิคการเจรจา 

    โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 

14.15-15.15 น.  กิจกรรมกลุ่ม 

15.15-15.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 

15.30-17.00 น.  เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา: การเตรียมความพร้อมก่อน 

   ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โดยื:ือาจารย์เอกราชืืแก้วเขียว 

17.00-17.30 น. เรื่อง มาตราานการประเมินผล: กระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา   

โดย : ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ 

17.30-18.30 น. กิจกรรมกลุ่ม 

18.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
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วันท่ีสอง 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.30 น. เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา: การตดิตามและประสานงาน 

    ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา(บรรยาย/กิจกรรม) 

โดยื:ือาจารย์เอกราชืืแก้วเขียว 

09.30-10.15 น. เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา:การนเิทศงานและการสอนงาน 

   โดย : ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ 

10.15-10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง  

10.30-11.45 น.  เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา:การนเิทศงานและการสอนงาน (ต่อ)  

  โดย : ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ 

11.45-12.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-15.00 น. เรื่อง การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศกึษา 

โดยื:ือาจารย์เอกราชืืแก้วเขียว 

15.00-15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 

15.15-15.45 น.  เรื่อง มาตราานการวัดและประเมินผล: กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน 

    สหกิจศึกษา 

โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 

15.45-16.45 น.  เรื่อง มาตราานและกระบวนการสหกิจศกึษา: กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน 

   และการประเมินผล 

โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 

18.15-19.15 น.  กิจกรรมกลุ่ม 

18.15-19.15 น.  รับประทานอาหารเย็น 

19.15-20.15 น.  กิจกรรมกลุ่ม 
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วันท่ีสาม 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.30 น. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

  โดย : ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ 

09.30-10.30 น. กิจกรรมกลุ่ม 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง  

10.45-11.45 น.  เรื่อง มาตรการจูงใจส่งเสริมการด าเนินงานสหกิจศกึษาในสถานประกอบการ 

  โดย : อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง 

11.45-12.15 น.  เรื่อง สหกิจศกึษา: เพิ่มมูลค่า พัฒนาสถาบัน 

  โดย : อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง 

12.15-13.15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-13.30 น.  ทดสอบหลังการอบรม 

13.30-15.30 น. กิจกรรมกลุ่ม 

15.30-15.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.45-16.30 น. การน าเสนอผลสะท้อนกลับ และพธิีปิด 
 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขตลอดการอบรม 

 

 

คุณสมบัติผู้ผ่านการอบรม ได้รับเกียรติบัตรจากเครือข่ายฯ 

  1.มีเวลาเขา้ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% 

  2.มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

  3.ผ่านการทดสอบความรู ้(Post – Test)    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  4.ผ่านการเห็นชอบของคณะวิทยากรผู้จัดฝึกอบรม     


