กําหนดการ (ตอ)
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30 น. การใหคําปรึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา
โดย : ดร.ธีระสุต สุขกําเนิด
คุณภูมิพันธุ รัศมีจันทร
คุณพนิดา แซจิว

สมัครเขารับการฝกอบรม
โดยการลงทะเบียนออนไลนที่
www.coop.rbru.ac.th/training

10.15 น. รับประทานอาหารวาง
10.30 น. แผนการนิเทศงานและการสอนงาน
โดย : ดร.ธีระสุต สุขกําเนิด
คุณภูมิพันธุ รัศมีจันทร
คุณพนิดา แซจิว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา
14.30 น
15.15 น.
15.30 น.
18.30 น.

โดย : รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ

กิจกรรมกลุม (6)
รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมกลุม (6) ตอ
รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30 น. สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0
โดย : ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

10.15 น. รับประทานอาหารวาง
10.30 น. การนําเสนอผลงานกลุม
การเสนอผลสะทอนกลับจากการฝกอบรม
พิธีปด/มอบสัมฤทธิบัตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชําระคาลงทะเบียน

ทานละ 8,500 บาท (ไมรวมคาที่พัก คาอาหารเย็น)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เงินรับฝาก)
เลขที่บัญชี 178 - 1 - 48958 - 7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไรยา
สงหลักฐานการโอนมาที่ coop@rbru.ac.th
ตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
41 ม.5 ต.ทาชาง อ.เมือง 22000
039-319111 ตอ 10185
088-585-3493
coop@rbru.ac.th
หมายเหตุ
1. รับจํานวนจํากัด 80 ทานแรก
ตามลําดับที่สงหลักฐานการชําระคาลงทะเบียน
2. การลงทะเบียนจะสมบูรณเมื่อไดรับหลักฐานการชําระเงิน
3. ขอสงวนสิทธิ์การจายเงินคืน
4. โปรดจองที่พักดวยตนเอง ณ โรงแรมนิว แทรเวิลลอดจ จันทบุรี
039-301-888 ถึง 92 089-936-0863
(หรือโรงแรมใกลเคียง)

การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

“หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”
รุนที่ 2
1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมนิว แทรเวิลลอดจ จันทบุรี
จัดโดย

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
www.coop.rbru.ac.th

กําหนดการ

รายละเอียดหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อสรางและพัฒนาคณาจารยนิเทศสําหรับทําหนาที่
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 80 คน
5. คําอธิบายหลักสูตรการฝกอบรม
เปนการฝกอบรมทีม่ งุ เสริมความรู สมรรถนะ ทักษะ และ
เจตคติที่จําเปนสําหรับการทําหนาที่คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
สาระความรูของการฝกอบรมแบงออกเปนสองระดับ
ระดับทีห่ นึง่ : ความรูพ นื้ ฐานทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับสหกิจศึกษา
ไดแก ปรัชญามาตรฐาน และกระบวนการ การบริหารจัดการ (นโยบาย
โครงสรางหนวยงานการจัดสรรทรัพยากร) การพัฒนาเครือขาย ความรวมมือ
การประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และ มาตรการทางภาษี
ระดับที่สอง : ความรูเฉพาะดาน ไดแก การนิเทศงาน
และการสอนงานการให คําปรึกษาและจริยธรรมผูนิเทศ
การแกปญหาในงานสหกิจศึกษา และการเจรจาตอรอง
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับสัมฤทธิบัตรจากสมาคม สหกิจศึกษาไทย รับรองผลการฝกอบรมที่มีคุณคาไมนอยกวา 2
หนวยกิตทวิภาค

6. โปรแกรมการฝกอบรม
6.1 เปนการฝกอบรมแบบอยูประจํา
6.2 เสริมสาระความรูพ น้ื ฐานทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับสหกิจศึกษา
โดยการบรรยาย
6.3 เสริ ม สาระความรู  เ ฉพาะด า นที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น
อาจารยนิเทศ
6.4 แลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละทํากิจกรรมกลุม และรายบุคคล
6.5 คนควาดวยตนเอง
7. เอกสารและสื่อประกอบการฝกอบรม
7.1 ประมวลสาระชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา” หนวยที่ 1-10
7.2 คูมือการจัดสหกิจศึกษา
7.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
7.4 เอกสาร PowerPoint Presentation
7.5 หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (eBook) ประมวลสาระ
ชุดฝกอบรม “สหกิจศึกษา”
8. เกณฑการผานการฝกอบรม
8.1 เขารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร
8.2 มีสว นรวมในการฝกอบรมและทํากิจกรรมตามหลักสูตร
8.3 ผานความเห็นชอบของคณะวิทยากรฝกอบรม

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.00 น. ลงทะเบียน
08.30 น. ปฐมนิเทศ

โดย : ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

09.00 น. ปรัชญาสหกิจศึกษา

โดย : ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

10.15 น. รับประทานอาหารวาง
10.30 น. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา

โดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
รองศาสตราจารย ดร.กองพล อารีรักษ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

โดย : ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

14.30 น. กิจกรรมกลุม (1)
15.15 น. รับประทานอาหารวาง
15.30 น. การหางานคุณภาพและการคิดหัวขอโครงงาน
โดย : ดร.นฤมล รักษาสุข

17.00 น. กิจกรรมกลุม (2)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30 น. การประเมินผลสหกิจศึกษา
10.15 น.
10.30 น.
12.00 น.
13.00 น.

โดย : ดร.สุเมธ แยมนุน

รับประทานอาหารวาง
กิจกรรมกลุม (3)
รับประทานอาหาร กลางวัน
ความรวมมือในการจัดสหกิจศึกษา

โดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ดร.นฤมล รักษาสุข

14.30 น. กิจกรรมกลุม (4)
15.15 น. รับประทานอาหารวาง
15.30 น. มาตรการทางภาษีเพือ่ สงเสริมสหกิจศึกษา
โดย : คุณทวีศักดิ์ หมัดเนาะ

17.00 น. กิจกรรมกลุม (5)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
มีตอหนาถัดไป

