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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559  

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 
 

หลักการและเหตุผล 
 สหกิจศึกษา (Coopperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับ 
กับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบสหกิจศึกษาได้รับความสนใจจากสถานศึกษาในการน ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือเป็นกลไกในการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ (Career Development) และการเข้าสู่ระบบการท างาน
ของบัณฑิต (Employability) ก่อนส าเร็จการศึกษา และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536  เป็นต้นมา  อย่างไรก็ตามอุปสรรคส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา คือ  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาทั้งด้านสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศขึ้น เพ่ือเป็นกลไกในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานสหกิจศึกษา  หลักสูตรดังกล่าวน าไปจัดอบรมให้กับ
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในทุกเครื อข่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง 
การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางในเวลารวดเร็ว ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลในปี
ล่าสุด ปี พ.ศ.2556 พบว่าสถานศึกษาจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาถึง 116 แห่ง มีสถานประพกอบการเข้า
ร่วมสหกิจศึกษา จ านวน 14,246 แห่ง มีนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสหกิจศึกษา จ านวน 36,735 คน  ประกอบ
กับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องเกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานสห
กิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงได้รวบรวมผลการประเมินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น าข้อมูลที่ได้ท าการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ไปด าเนินงานหรือปรับปรุงการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการ บูรณาการการเรียนกับการท างานของนักศึกษาอย่างมี
คุณค่า อีกท้ังยังสามารถปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 หลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับปรุงนี้ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญเช่นเดียวกับหลักสูตรเดิม แต่ได้ น าเนื้อหา 
ในแต่ละหัวข้อมาบูรณาการเข้าด้วยกันให้มีความสอดคล้องและสอดรับกับการน าไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาได้
จริง มีการจัดล าดับหัวข้อก่อนหลังตามสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แต่ละหัวข้อจะมุ่งเน้น
การเสนอตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ปฏิบัติจริงและประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ในการน าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการอบรมจะเน้นการระดมความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมอันส่งผลให้สามารถได้แนวปฏิบัติที่กลับไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
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  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การนิเทศงานสหกิจศึกษาด าเนินไปอย่างมีมาตรฐาน จ าเป็นต้องให้ความรู้ที่
ถูกต้องกับคณาจารย์เพ่ือท าหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น เครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ให้กับคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา/ภาควิชาของสถาบันการศึกษา รวมระยะเวลา  
3 วัน หัวข้อที่ฝึกอบรมครอบคลุมเรื่องที่จ าเป็นส าหรับคณาจารย์นิเทศสหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณาจารย์มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่องานสหกิจศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษาตลอดจนแนวปฏิบัติที่ด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา
และสามารถน าความรู้ไปด าเนินงานหรือปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิด
การบูรณาการการเรียนกับการท างานของนักศึกษาอย่างมีคุณค่า 

3) เพ่ือสร้างและพัฒนาคณาจารย์ส าหรับท าหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือให้คณาจารย์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เป็นคณาจารย์ในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1ภาคการการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชนในเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างและเป็นอาจารย์ที่ท าหน้าที่ นิเทศงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบัน หรือเป็นคณาจารย์ในสถาบันที่ก าลังจะเปิดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการฝึกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการ
ฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 คณาจารย์จากสถาบันในเครือขา่ยพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง   จ านวน 100 คน 

ค าอธิบายหลักสูตรการฝึกอบรม 
 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็นในการ  
ท าหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาโดยเนื้อหาหลักของการฝึกอบรมแบ่งเป็นสองระดับ 

1. ความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ได้แก่ ปรัชญา มาตรฐานและกระบวนการการบริหาร
จัดการ โครงสร้างหน่วยงาน การก าหนดทรัพยากร การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาและมาตรการทางภาษีเพ่ือการส่งเสริมสหกิจศึกษา   
 2. ความรู้เฉพาะด้านในการเป็นผู้นิเทศงานที่ดี ประกอบด้วย เทคนิคการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
การให้ค าปรึกษา จริยธรรมผู้นิเทศสหกิจศึกษา การกระตุ้นให้ก าลังใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เทคนิคการ
เจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพการจัดท าแผนการนิเทศ 
 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตร จากเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและรับรองผลการฝึกอบรม โดยมีการจัดทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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กิจกรรมการฝึกอบรม 
 1. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 3. น าเสนอกรณีศึกษา  
 4. การจัดท ากิจกรรมกลุ่มหรือรายบุคคล 
 5. การน าเสนองานกลุ่ม  
โปรแกรมการฝึกอบรม 
  1. การทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
 2. การเสริมความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานความรู้สหกิจ
ศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการเป็นอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา โดยการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ  
 3. การเสริมความรู้ พ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับทักษะการเป็นอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา  
โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  
 4. การน าเสนองานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
 5. การทดสอบความรู้ภายหลังการฝึกอบรม    
หัวข้อ และ กิจกรรม 
1. เรื่อง ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  

o ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
o หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
o รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
o สหกิจศึกษากับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
o ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

2. เรื่อง มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 
o บรรยายเฉพาะภาพรวมของกระบวนการสหกิจศึกษา และมาตรฐานสหกิจศึกษา  

ที่มาและความส าคัญ (ทั้งนี้ควรท าความเข้าใจเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในเล่มมาตรฐาน 
สหกิจศึกษา) 

o มาตรฐานสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะเกณฑ์โครงสร้างหน่วยกิตภาพรวม และแนวทางในการก าหนด
เกณฑ์การจัดรายวิชาภาคปฏิบัติ 

o มาตรฐานการจัดรายวิชาสหกิจศึกษา มาตรฐานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
o มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

หัวข้อ 1.1 มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรทั้งหมด(หน้า 3-13)  
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
หัวข้อ มาตรฐานการบริหารจัดการ  
หัวข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4  และ 1.5ทั้งหมด (หน้า 33-36) 

o รูปแบบการบริหารจัดการ การจัดตั้งหน่วยงานสหกิจศึกษาพร้อมโครงสร้างโดยเน้น
ยกตัวอย่างให้เห็นทั้งในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งข้อได้เปรียบและ
ข้อจ ากัด 

o ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ฯ
บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงาน สหกิจศึกษา 
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o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...หลักสูตรและการบริหารจัดการสหกิจศึกษาภายในกลุ่ม 
(โดยวิทยากรประจ ากลุ่มน าสนทนา) 

3. เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงานสหกิจศึกษา 
o มาตรฐานสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา หัวข้อ 1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน ข้อ 5)  6)  7)  8) (หน้า 14-15) 
เท่านั้น มาตรฐานส่งเสริมข้อ 1)  2) (หน้า 16) มาตรฐานส่งเสริม ข้อ 1) (หน้า 35)  

o ลักษณะงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นการยกตัวอย่างลักษณะงานให้ครอบคลุม 
ทุกสาขา (ทั้งการสร้างงานประจ าและการคิดหัวข้อโครงงาน)  

o  การรับรองงานสหกิจศึกษา(กระบวนการรับรองงานสหกิจศึกษา ปัจจัยที่ควรพิจารณา 
ในการรับรองงานฯ) รวมทั้งการบริหารจัดการลักษณะงานที่ไม่ผ่านการรับรอง 

o กิจกรรมงานเดี่ยว....ให้แต่ละคนในกลุ่มคิดหัวข้อโครงงานและงานประจ าที่มีคุณภาพ 
4. เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิคการเจรจา 

o ความส าคัญขององค์กรเครือข่ายต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
o รูปแบบองค์กรเครือข่าย 
o การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
o ขั้นตอนการหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ(แหล่งงานและการพิจารณาคัดเลือกสถาน

ประกอบการ 
o ความส าคัญของการเจรจาต่อรอง 
o คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรอง 
o หลักการและศิลปะการเจรจาต่อรองในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย 
o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้... การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายภายในกลุ่ม(โดย

วิทยากรประจ ากลุ่มน าสนทนา) 
5. เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

o มาตรฐานสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา หัวข้อ 1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน 
ข้อ 1) 2)  3) (หน้า 13-14) เท่านั้น หัวข้อ 3.1 คุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อน
ไปสหกิจศึกษา ข้อ 1)  2)  3) (หน้า 20-21)เท่านั้น 
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานสถานประกอบการหัวข้อ 2.1 การเตรียมความพร้อม
นักศึกษา (หน้า 36)หัวข้อ 2.2 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
(หน้า 36)มาตรฐานส่งเสริม  ข้อ 1)  2) (หน้า 37)  

o คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 
o รูปแบบในการเตรียมความพร้อม 
o หัวข้อการเตรียมความพร้อม 
o การคัดเลือกและจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ(กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

ต าแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์) 
o แนวทางในการดูแลนักศึกษาที่ไม่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการและนักศึกษา 

ที่ไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้....ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการดูแลนักศึกษาที่

ไม่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการและนักศึกษาที่ไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 
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6. เรื่อง มาตรฐานการประเมินผล: กระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
o การประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อม(นักศึกษา การด าเนินงาน) 
o การประเมินผลกระบวนการจัดหางาน (การด าเนินงาน) 
o การประเมินผลกระบวนการรับรองคุณภาพงาน(การด าเนินงาน) 
o การประเมินผลกระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการ  

(การด าเนินงาน) 
7. เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

o มาตรฐานสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
   มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  
   หัวข้อ 2. มาตรฐานการนิเทศ ข้อ 10) (หน้า 19) 
   หัวข้อ 3.2 กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อ 1) 2)  3) 4) (หน้า 21-22)  
   หัวข้อ 3.3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ ข้อ 1) (หน้า 22)  
   มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
   หัวข้อ 3. มาตรฐานผู้นิเทศงาน ข้อ 2)  3) 4) (หน้า 38) 
   มาตรฐานส่งเสริม  ข้อ 2)  3) (หน้า 20) ข้อ 1) (หน้า 22) และ ข้อ 1) (หน้า 38) 

o ความส าคัญของการติดตามและประสานงาน 
o วิธีการติดตามและประสานงาน(ประเด็นและวิธีการที่ควรติดตาม) 
o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและประสานงาน 
o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและ

ประสานงานสหกิจศึกษา 
8. เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การนิเทศงานและการสอนงาน 

o มาตรฐานสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
   มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  
   หัวข้อ 1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน ข้อ 4)  9) (หน้า 14-15)  
   หัวข้อ 2 มาตรฐานการนิเทศ ข้อ 1) 2) 3)  4)  5)  6)  7)  8)  9) (หน้า 17-19) 
   มาตรฐานส่งเสริม  ข้อ 1) (หน้า 19)  

o กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา (การวางแผน การจัดล าดับขั้นตอน การก าหนดวัน 
เวลา และประเด็นในการนิเทศงาน) 
o ทักษะที่จ าเป็นของคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานในการนิเทศและสอนงานสหกิจศึกษา 
o (แบ่งช่วงเนื้อหารับประทานอาหารว่าง 15 นาที) 
o กิจกรรมกลุ่ม Conceptual Model 

9. เรื่อง การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา 
o ความหมายและวัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษา 
o หลักการในการให้ค าปรึกษาฃ 
o ทักษะพ้ืนฐานในการให้ค าปรึกษาและการแก้ไขปัญหา 
o ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสหกิจศึกษา(สาเหตุของการเกิดปัญหา เช่น นักศึกษา คณาจารย์ 

นิเทศ สถานประกอบการ สถานศึกษา) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยากร 
o กิจกรรม Role Play 
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10. เรื่อง มาตรฐานการวัดและประเมินผล: กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
o ประเด็นการประเมิน 

 การปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 การด าเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศงาน 
 คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ 

o ประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
               (เน้นวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยยกตัวอย่างประกอบ) 
11. เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา:  กิจกรรมหลังการปฏิบัติงานและการประเมินผล  

o มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
   หัวข้อ 1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน ข้อ 10) 11) (หน้า 15-16) 
   หัวข้อ 3.4 การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ข้อ 1)(หน้า 23) 
   มาตรฐานส่งเสริม ข้อ 3) 4)  5)  6) (หน้า 16-17) 

o รูปแบบการจัดกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
o การจัดเก็บฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสหกิจศึกษา 
o การประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมหลังการปกิบัติงานสหกิจศึกษา  
o การประเมินผลสัมฤทธิ์นักศึกษาสหกิจศึกษา(เช่น สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

เครื่องมือการประเมิน)   
o กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (โดยวิทยากรประจ ากลุ่ม

น าสนทนา) 
12. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา   

o การจัดท าคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
o การวิเคราะห์ผลประเมินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
o การจัดท า KM ในงานสหกิจศึกษา  
o Show case สหกิจศึกษา(ซึ่งอาจเป็นการเสวนาจากผู้มีประสบการณ์/แนวทางปฏิบัติที่ดี) 

13. เรื่อง มาตรการจูงใจส่งเสริมการด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
o งานคุณภาพ...พัฒนาองค์กร 
o สหกิจศึกษากลไกการสรรหาบุคลากร 
o การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เช่น CSR 
o มาตรการทางภาษีเพ่ือการส่งเสริมสหกิจศึกษา 

14. เรื่อง สหกิจศึกษา: เพ่ิมคุณค่า พัฒนาสถาบัน    
o สหกิจศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
o การบูรณาการสหกิจศึกษากับภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)   
o สหกิจศึกษากับนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมสันทนาการ 
หัวข้ออบรม วิทยากร ระยะเวลา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม  2559 
1.ทดสอบพื้นความรู้ด้านสหกิจศึกษาและการเป็นอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา (Pre-Test) 
2.ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3.มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา  
4.มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : งานสหกิจศึกษา
ที่มีคุณภาพและการรับรองงาน 
สหกิจศึกษา  
5.การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิคการ
เจรจา  
6. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : การเตรียมความ
พร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
7. มาตรฐานการประเมินผล : กระบวนการก่อนออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษา  
8.กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 

 

 
ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด 
นายเอกราช  แก้วเขียว 
 
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  
วิทยากรประจ ากลุ่ม 

 
15 นาที 
 

1ชั่วโมง30นาที 

1 ชั่วโมง   
1 ชั่วโมง  
 
 
1 ชั่วโมง  
 
1 ชั่วโมง 30 นาที 
 
30 นาที  
 
1 ชั่วโมง  

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  
1.มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : การติดตามและ
ประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(บรรยาย/กิจกรรม) 
2.มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : การนิเทศงาน
และการสอนงาน 
4. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : การนิเทศงาน
และการสอนงาน (ต่อ)  
5. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา6. 
มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : กระบวนการ
ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
6. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา : กระบวนการ
ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
7.กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
นายเอกราช  แก้วเขียว 
 
 
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  
 
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  
 
นายเอกราช  แก้วเขียว 
 
ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  

 
1 ชั่วโมง  
 
45 นาที 
 
1 ชั่วโมง 15 นาที 
 
2 ชั่วโมง 
 
30 นาที 
1 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง 45 นาที 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559  
1.แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
2. มาตรฐานการจูงใจส่งเสริมการด าเนินงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ  
3. สหกิจศึกษา : เพ่ิมมูลค่า พัฒนาสถาบัน  
4. กิจกรรมกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5.การน าเสนองานกลุ่ม และผลสะท้อนกลับ 
6.ทดสอบความรู้ด้านสหกิจศึกษาและการเป็นอาจารย์นิสห
กิจศึกษา (Post-Test) 

 
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 
อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 
 
อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
 
 
 

 
1 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง  
 
30 นาที  
3 ชั่วโมง  
45 นาที  
15 นาที 
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เอกสารและโปรแกรมการฝึกอบรม 
1. ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา เล่ม 1 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
2. มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
3. เอกสาร Power Point Presentation และเอกสารการฝึกอบรมอ่ืนๆ   
4. ใบงาน 
5. แบบเสนอผลสะท้อนกลับ 
6. แบบประเมินผลโครงการ 
7. ประวัติวิทยากร 
8. ก าหนดการฝึกอบรม 
9. ใบรายชื่อ 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 1. เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยการลงชื่อครบเข้าร่วมการฝึกอบรมครบตามที่ฝ่ายจัด
ฝึกอบรมก าหนด มีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% 
 2. มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 3. ผ่านการทดสอบความรู้ (Post – Test) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 4. ผ่านการเห็นชอบของคณะวิทยากรผู้จัดฝึกอบรม      
 วิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 1. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น   อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
 2. ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 3. อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 4. ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 5. อาจารย์เอกราช  แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
วิทยากรและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาในเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างและตอนบน 

1. อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2. ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3. ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
4. ดร.ดวงรัตน์ ชูเกิด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
5. ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
หลักสูตร“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7  
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ต่อนล่าง 

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ จ.สุราษฏร์ธานี  

 
วันที่หนึ่ง  
08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน  
08.30-08.40 น.  กล่าวต้อนรับ 
   รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
08.40-09.00 น.  กล่าวรายงาน 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล  
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
09.00-10 30น.  กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่องปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาการจัดการศึกษา 
   เชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
   โดย  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 
   อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
10.30-10.45 น.  ทดสอบก่อนการอบรม 
10.45-11.45 น.  เรื่อง มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 
   โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 
11.45-12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45-13.45 น.  เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ 
    และการรับรองงานสหกิจศึกษา 
   โดยื: อ.ณัชติพงศ์ือูทอง 
13.45-14.45 น.  เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและเทคนิคการเจรจา 
    โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 
14.45-15.45 น.  กิจกรรมกลุ่ม 
15.45-17.15 น.  เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การเตรียมความพร้อมก่อน 
    ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   โดยื:ือาจารย์เอกราชืืแก้วเขียว 
17.15-17.45 น.  เรื่อง มาตรฐานการประเมินผล: กระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
   โดย : ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ 
17.45-18.45 น.  กิจกรรมกลุ่ม 
18.45-19.45 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 
หมายเหตุ  อาหารว่างเช้า - บ่าย  อยู่ระหว่างการอบรม  
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วันที่สอง 
08.30-09.30 น.  เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: การติดตามและประสานงาน 
    ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา(บรรยาย/กิจกรรม) 
   โดยื:ือาจารย์เอกราชืแก้วเขียว 
09.30-10.15 น.  เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา:การนิเทศงานและการสอนงาน 
   โดย : ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 
10.15-10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.45 น.  เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา:การนิเทศงานและการสอนงาน (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 าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา 
   โดยื:ือาจารย์เอกราชืแก้วเขียว 
15.00-15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.15-15.45 น.  เรื่อง มาตรฐานการวัดและประเมินผล: กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน 
   สหกิจศึกษา โดยื:ืผศ.ดร.ผดงุศักดิ์ืสุขสอาด 
15.45-16.45 น.  เรื่อง มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา: กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน 
    และการประเมินผล 
   โดยื:ืผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ืสุขสอาด 
16.45-17.45 น.  กิจกรรมกลุ่ม 
17.45-18.45 น.  รับประทานอาหารเย็น 
18.45-19.45 น.  กิจกรรมกลุ่ม 
 
วันที่สาม 
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 าเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
   โดย : อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง 
11.45-12.15 น.  เรื่อง สหกิจศึกษา: เพ่ิมมูลค่า พัฒนาสถาบัน 
   โดย : อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง 
12.15-13.15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-13.30 น.  ทดสอบหลังการอบรม 
13.30-15.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม 
15.30-16.30 น.  การน าเสนอผลสะท้อนกลับ และพิธีปิด 
    

 
 

 
 

คุณสมบัติผู้ผ่านการอบรม ได้รับเกียรติบัตรจากเครือข่ายฯ 
  1.มีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% 
  2.มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  3.ผ่านการทดสอบความรู้ (Post – Test) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 4.ผ่านการเห็นชอบของคณะวิทยากรผู้จัดฝึกอบรม     


