
 ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำ  
หลักสูตร “คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ รุ่นที่ 6”  

จัดโดย เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคใต้ตอนบน 

วันที่ 10 – 12 พฤษภำคม ๒๕๖1 

ณ ห้องประชุมชฎำแกรนด์ โรงแรมชฎำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
……………………………………………………. 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภำคม ๒๕๖1 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  ทดสอบก่อนการอบรม 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.00 น. ๑. ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา  

และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
     โดย  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น   

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๐.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
๑0.15 – ๑1.15 น.  2. ปรัชญาแนวคิดสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
    โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๑1.15 – ๑2.15 น.  3. มาตรฐานและการบริหารจัดการ หลักสูตรสหกิจศึกษา และหน่วยงาน 
   ที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา 
             โดย อ.ณัชติพงศ์  อูทอง  

ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.00 – ๑4.๐๐ น.  4. งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงานสหกิจศึกษา 
   โดย นายเอกราช แก้วเขียว   
   หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
๑4.00 – ๑4.3๐ น.  กิจกรรมกลุ่ม ๑  
๑4.30 – ๑5.30 น.      5. การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๑5.30 – ๑5.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑5.45 – ๑6.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม 2 
๑6.30 – ๑8.00 น.  6. เทคนิคการเจรจา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
   และการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา 
   โดย  ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๑๘.00 – ๑๙.๐๐น.  รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ – ๒0.3๐น.  กิจกรรมกลุ่ม 2 (ต่อ) 



วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภำคม ๒๕๖1 

๐8.30 – ๐๙.30 น.  ๗. การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
โดย อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

09.30 – ๑0.30 น.     8. การนิเทศงานและการสอนงาน  
                               โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์  

ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑0.3๐ – ๑0.4๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑0.45 – ๑2.15 น.  ๙. การนิเทศงานและการสอนงาน (ต่อ) 

โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๑2.15 – ๑3.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.00 – ๑3.30 น.  ๑0. การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ 

   กิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๑3.3๐ – ๑5.30 น. 11. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา 

โดย นายเอกราช แก้วเขียว   
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และ อ.ณัชติพงศ์ อูทอง  
ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

๑5.30 – ๑5.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑5.45 – ๑7.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม 3 

๑7.0๐ – 18.๐๐ น.  กิจกรรมกลุ่ม 4      
๑8.00 – ๑8.15 น.  กิจกรรมเลือกประธานรุ่น 
๑8.15 – ๑9.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

19.๐๐ – ๒0.3๐ น.  กิจกรรมกลุ่ม 5 จัดท ารายงานสหกิจศึกษา 
 



วันเสำร์ ที่ 12 พฤษภำคม ๒๕๖1 
08.30 – ๑0.00 น.  ๑2. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

โดย  อ.ณัชติพงศ์ อูทอง  
ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.15 – ๑2.00 น.      13. เสวนา “สหกิจศึกษา: มุมมองของสถานประกอบการ ผลสะท้อนจาก 

     นักศึกษา” 

1. คุณกฤษณา พรหมเกาะ กรรมการผู้จัดการโรงแรมละไมวันทา บีช รีสอร์ท  
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

               ๒. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓. นักศึกษาสหกิจศึกษา 1 คน 
ด าเนินรายการโดย อาจารย์ธีระวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑2.00 – ๑2.1๕ น. ` ๑4. ไขปัญหาสหกิจศึกษา 

                               โดย ทีมวิทยากร 

๑2.1๕ – ๑2.3๐ น. ` ทดสอบหลังการอบรม 

๑๒.30 – ๑๓.3๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑3.3๐ – ๑5.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม 6 น าเสนองานกลุ่ม  
๑5.๐๐ – ๑5.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑5.15 – ๑6.1๕ น.  มอบรางวัลผลการทดสอบดีเด่น และ น าเสนอผลสะท้อนกลับ 

โดย ประธานรุ่นคณาจารย์นิเทศรุ่นที่ 6  
๑6.15 น.   พิธีปิด 
 

……………………………………………………………….. 
 
 



หัวข้อกำรฝึกอบรมและกิจกรรม 
 

หัวข้อ เวลำ ผู้รับผิดชอบ 

0.การทดสอบพ้ืนความรู้ด้านสหกิจศึกษาและการเป็นอาจารย์
นิเทศงาน PRE-TEST 

15 นาท ี คณะวิทยากร 

1.ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   

60 นาท ี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 

2.ปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา                              
เชิงบูรณาการ  

60 นาท ี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

3.มาตรฐานและการบริหารจัดการ หลักสูตรสหกิจศึกษา และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา   

60 นาท ี อ.ณัชติพงศ์  อูทอง 

4.งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงานสหกิจศึกษา   60 นาท ี นายเอกราช แก้วเขียว 

กิจกรรมกลุ่ม 1 กิจกรรมส าคัญก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     30 นาท ี คณะวิทยากร 

5.เทคนิคการเจรจา การสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา   

90 นาท ี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

6.การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  60 นาท ี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 

กิจกรรมกลุ่ม 2 กิจกรรมส าคัญระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 135 นาที คณะวิทยากร 

7.การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา                                            

60 นาท ี อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ 

8.การนิเทศงานและการสอนงาน   135 นาที ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ 

9.การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา 120 นาที นายเอกราช แก้วเขียว และ  
อ.ณัชติพงศ์ อูทอง 

กิจกรรมกลุ่ม 3 กิจกรรมส าคัญหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 75 นาท ี คณะวิทยากร 

กิจกรรมกลุ่ม ๔ กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาในงานสหกิจศึกษา 6๐ นาท ี คณะวิทยากร 

กิจกรรมกลุ่ม 5 จัดท ารายงานสหกิจศึกษาและจัดเตรียมการ
น าเสนอ 

๙๐ นาท ี คณะวิทยากร 

กิจกรรมกลุ่ม 6 การน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา ๙๐ นาท ี คณะวิทยากร 



หัวข้อ เวลำ ผู้รับผิดชอบ 

10.การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและกิจกรรมหลัง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

30 นาท ี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

11.แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษา  90 นาท ี อ.ณัชติพงศ์ อูทอง 

12.เสวนา “สหกิจศึกษา: มุมมองของสถานประกอบการ                       
และผลสะท้อนจากนักศึกษา และอาจารย์”  

 

1๐๕ นาท ี 1. คุณกฤษณา พรหมเกาะ 
กรรมการผู้จัดการโรงแรม
ละไมวันทา บีช รีสอร์ท  
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
๒. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกา
นนท์ อาจารย์หลักสูตรการ
จัดการสารสนเทศดิจิทัล  
๓. นักศึกษาสหกิจศึกษา    

14.ไขปัญหาสหกิจศึกษา   15 นาท ี คณะวิทยากร 

15.การทดสอบพื้นความรู้ด้านสหกิจศึกษาและการเป็น                         
อาจารย์นิเทศ Post-Test 

15 นาท ี คณะวิทยากร 

16.มอบรางวัล น าเสนอผลสะท้อนกลับ และ พิธีปิดการอบรม 60 นาท ี คณะวิทยากร 

รวมทั้งสิ้น 1,515 นำที = 25 ชั่วโมง 15 นำที 

 


