
08.30 น. การประเมินผลสหกิจศึกษา
   โดย : ดร.สุเมธ  แยมนุน
10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง
10.45 น. กิจกรรมกลุมชวงท่ี 5
11.30 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Posttest)
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ�่อเสริมประสิทธิภาพการ
 ดำเนินงานสหกิจศึกษา
   โดย : รศ.ดร.วีรพงษ  พลนิกรกิจ
14.00 น.  ประเมินการอบรม
14.30 น.     นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0 
                 โดย : ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน
15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.45 น. • การเสนอผลสะทอนกลับ
 • พ�ธีปด
 • มอบสัมฤทธิบัตร

14.00 น. • กิจกรรมกลุมชวงท่ี 3
 • เลือกประธานรุน
15.45 น. • การสรางพันธมิตรและการคิดหัวขอ
    โครงงานคุณภาพ
  โดย : ผศ.ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข
    คุณไชยา  ทองรัตนะ
    ดร.นฤมล  รักษาสุข
 • กิจกรรมกลุมชวงท่ี 4

หลักสูตร
“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”

รุนที่ 28

16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม Best Western PLUS

ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรีี

การอบรม
รวมเรียนรูสหกิจศึกษา

(Cooperative Education Blended Training)

จัดโดย
สมาคมสหกิจศึกษาไทย

กำหนดการ (ตอ)
โดยการลงทะเบียนออนไลน

ที่ http://www.tace.sut.ac.th
ตั�งแตบัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

1. รับจำนวนจำกัด  120 ทานแรก
   ตามลำดับที่สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียน
2. การลงทะเบียนจะสมบูรณเมื่อไดรับหลักฐานการชำระ “เงิน”
3. ขอสงวนสิทธิ์การจายเงินคืน
4. โปรดจองที่พักดวยตนเอง ณ โรงแรม Best Western PLUS       
    โทรศัพท 02 5828282 
    หองเด่ียว 1,450 บาทตอคืน
    หองคู     1,600 บาทตอคืน

จำนวน 8,000 บาท (ไมรวมคาที่พัก คาอาหารเย็น)
ชื่อบัญชี  สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
เลขที่บัญชี  707 256591 5       

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
สงหลักฐานการโอน“เงิน”มาที่ Email : tace@sut.ac.th 

หรือ tace.sut@gmail.com

ชำระเงินคาลงทะเบียนชำระเงินคาลงทะเบียน

หมายเหตุ

สมัครเขารับการอบรม

คุณเกศินี เกิดถาวร 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย

111 ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4422-3049 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3053   E-mail : tace@sut.ac.th

LINE ID : tacetace 

สอบถามขอมูลเพ��มเติม
วันพุธที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2562



08.30 น. การใหคำปรึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา
  โดย : ดร.ธีระสุต  สุขกำเนิด
   คุณภูมิพันธุ  รัศมีจันทร
   คุณพนิดา  แซจิว
10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 น.  แผนการนิเทศงานและการสอนงาน
12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.     สหกิจศึกษา : มุมมองของผูบริหารสถาน
 ประกอบการ
  โดย : ดร.สัมพันธ  ศิลปนาฎ

กำหนดการ

1. ชื่อหลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพ�่อสรางและพัฒนาคณาจารยนิเทศสำหรับทำหนาที่ 
 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. จำนวนผูเขารับการอบรม
 จำนวน 120 คน
5. คำอธิบายหลักสูตรการอบรม
     เปนการอบรมที่มุงเสริมความรู สมรรถนะ ทักษะ
และเจตคติที่จำเปนสำหรับการทำหนาที่คณาจารยนิเทศสหกิจ 
ศึกษา สาระของการอบรมแบงออกเปนสองระดับโดย ระดับ 
ที่หนึ่งมุงให้ ความรู ทักษะและเจตคติพ�้นฐานที่สำคัญ 
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ไดแก หลักและระบบการจัดสหกิจ 
ศึกษา มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา และการ 
สนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาจากพหุภาคี ระดับที่สองมุงให 
ความรู ทักษะและเจตคติเฉพาะดาน ไดแก การให้ 
คำปรึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา แผนการนิเทศงาน 
และการสอน เทคโนโลยีดิจิทัลเพ�่อเสริมประสิทธิภาพการ 
ดำเนินงานสหกิจศึกษา การสรางพันธมิตรและการคิดหัวขอ 
โครงงานคุณภาพ การประเมินผลสหกิจศึกษา และนวัตกรรม 
ในงานสหกิจศึกษา

ผูผานการอบรมจะไดรับสัมฤทธิบัตรจาก
สมาคมสหกิจศึกษาไทย

รับรองผลการอบรมที่มีคาไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ทวิภาคสหกิจศึกษา 

6. โปรแกรมการอบรม
 6.1 เปนการอบรมแบบรวมเรยีนรู (Blended Training)
 6.2 ศึกษาความรูพื้นฐานดวยตนเองจากบทเรียนออนไลน
 6.3 เสริมสาระความรูเฉพาะดานโดยการบรรยาย
 6.4 แลกเปล่ียนเรยีนรูและทาํกิจกรรมกลุมและรายบคุคล
 6.5 ทําแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม
7. เอกสารและสื่อประกอบการอบรม
 7.1 เอกสารกอนการอบรม: 
  • บทเรียนออนไลน Module ที่ 1-9 
  • ประมวลสาระ “สหกิจศึกษา”
  • คูมือการจัดสหกิจศึกษา
  • มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงาน  
     สหกิจศึกษา
  • เอกสารตามที่วิทยากรกําหนด
  • แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม
 7.2 เอกสารระหวางการอบรม : เอกสารการอบรม
 Module ที่ 1-9 
8. เกณฑการผานการอบรม
 8.1 เขารับการอบรมตลอดหลักสูตร โดยมี เวลาไมตํ่า   
 กวารอยละ 80 ของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
 8.2 มีสวนรวม (Participation) และมีสวนทํา      
 (Contribution) ในกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร
 8.3 ผานการประเมินของวิทยากรตามขอ 8.1 และ 8.2  
 ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการอบรม

วันจันทรที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

08.30 น. ลงทะเบียน
08.45 น. ปฐมนิเทศ
09.00 น. หลักและระบบการจัดสหกิจศึกษา
  โดย : ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน
10.30 น. รับประทานอาหารวาง/ กิจกรรมกลุมสัมพันธ
11.15 น. กิจกรรมกลุม ชวงที่ 1
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา
             โดย : รศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร
          รศ.ดร.กองพล  อารีรักษ
14.30 น.     กิจกรรมกลุมชวงที่ 2
15.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง
15.45 น.     การสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาจากพหุภาคี
                โดย : ดร.พ�พัฒน  วีระถาวร
                         คุณทวีศักดิ์  หมัดเนาะ
                         รศ.ดร.กองพล  อารีรักษ


