
ก ำหนดกำรฝกึอบรมเชิงปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำ หลักสูตร “คณำจำรย์นิเทศสหกจิศึกษำ” 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 กรกฎำคม 2561 

ณ  ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5  อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำน ี

วันที ่19 กรกฎำคม 2561 
 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 08.45 น. ทดสอบก่อนการอบรม 
 08.45 – 09.00 น. กล่ำวต้อนรับและพิธีเปิด 

 โดย อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
                                รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 09.00 – 10.00 น. เรื่อง “นโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ”  

 โดย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทนฯ 
10.00 – 10.15 น.      รับประทานอาหารว่าง   

 10.15 – 11.15 น.  เรื่อง “ปรัชญำ แนวคิดสหกิจศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร” 
 โดย  ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ หรือผู้แทนฯ 

 11.15 – 12.15 น. เรื่อง “มำตรฐำนและกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสหกิจศึกษำและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ          
                                       สหกิจศึกษำ” 
  โดย อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หรือผู้แทนฯ  

12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.15 – 14.15 น. เรื่อง “งำนสหกิจศึกษำที่มีคุณภำพและกำรรับรองงำนสหกิจศึกษำ” 
  โดย อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หรือผู้แทนฯ  

14.15 – 14.45 น. กิจกรรมกลุ่ม 1  
 โดย ทีมวิทยากร   
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น. เรื่อง “เทคนิคกำรเจรจำ กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและกำรสร้ำง 
                           เครือข่ำยสหกิจศึกษำ”  

  โดย  ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ และอาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง  
16.30 – 17.30 น. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
 โดย อาจารย์ณัฏฐ์  ตั้งปรีชาพาณิชย์ หรือผู้แทนฯ 
17.30 – 18.00 น. กิจกรรมกลุ่ม 2 
 โดย ทีมวิทยากร 
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18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่ม 2 (ต่อ) 
 โดย ทีมวิทยากร  

วันที ่20 กรกฎำคม 2561 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.30 น. เรื่อง “กำรติดตำมและประสำนงำนระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ” 

โดย อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หรือผู้แทนฯ  
09.30 – 10.15 น. เรื่อง “กำรนิเทศงำนและกำรสอนงำน”   

 โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ หรือผู้แทนฯ 
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.45 น. เรื่อง “กำรนิเทศงำนและกำรสอนงำน” (ต่อ) 
 โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ หรือผู้แทนฯ  
11.45 – 12.15 น. กิจกรรมกลุ่ม 3 
 โดย ทีมวิทยากร 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.15 – 15.15 น. เรื่อง “กำรให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำในงำนสหกิจศึกษำ” 
 โดย อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หรือผู้แทนฯ  
15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.00 น. เรื่อง “กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำและกิจกรรมหลังกำรปฏิบัติงำน         
 สหกิจศึกษำ” 
 โดย อาจารย์ณัฏฐ์  ตั้งปรีชาพาณิชย์ หรือผู้แทนฯ  
16.00 – 18.00 น. กิจกรรมกลุ่ม 4  

 โดย ทีมวิทยากร 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม 5 
    โดย ทีมวิทยากร  

วันที่ 21 กรกฎำคม 2561 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น. เรื่อง “แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ” 

 โดย  ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ หรือผู้แทนฯ 
        10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง  

10.15 – 11.45 น. เสวนำ “สหกิจศึกษำ: มุมมองของสถำนประกอบกำร ผลสะท้อนจำกนักศึกษำ” 
 โดย ผู้แทนอาจารย์นิเทศ / สถานประกอบการ / นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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11.45 – 12.15 น. ไขปัญหำสหกิจศึกษำ 
 โดย ทีมวิทยากร 
12.15 – 12.30 น.  ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.00 น. กิจกรรมกลุ่ม 6 
 โดย ทีมวิทยากร 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.15 น. กำรน ำเสนอผลสะท้อนกลับ และพิธีปิด 

หมำยเหตุ: ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 


