
 
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

1. ช่ือโครงการ : การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การท างาน “การท างานนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์” 

2. สถานภาพของโครงการ :   [  ] โครงการใหม่ 

    [  ] โครงการต่อเนื่อง ชื่อโครงการ “การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การ

ท างาน” 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานสหกิจศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี :    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงาน

ตามภารกิจมหาวิทยาลัย 

5. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) : 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559)  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนา

      ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกท่ีดี         

      และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย    

      และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้  

      จากประสบการณ์จริง  

   มาตรการ 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม          

           นอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  

           คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนา  

           นักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน          

           ความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและ  

           ความรับผิดชอบต่อสังคม 

   มาตรการ 1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับ 

           การเปิดประชาคมอาเซียน  

 



6. หลักการและเหตุผล 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจาก

ระบบการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับ การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการให้ความส าคัญกับความต้องการ (Needs) และความพึง

พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตในการเข้าสู่การท างาน จึงสมควร

พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่นักศึกษาซึ่งจะส่งผลให้ได้งานท าต่อไป 

งานสหกิจศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการการท างานนอกกรอบ

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้แนวความคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่แปลก 

และแตกต่างจากแนวความคิดเดิมเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นแนวทางใหม่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การท างานต่อไปในอนาคตได้ 

7. วัตถุประสงค์   

 เมื่อผ่านการอบรมแล้วนักศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. เข้าใจรูปแบบการคิดแบบต่างๆ ในการท างานของสมอง   
2. มีแนวทางการคิดนอกกรอบของตัวเองเพ่ือใช้ในการฝึกฝน  
3. ประยุกต์ใช้และน าความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต

ต่อไป  
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย            

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

10. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ :  เดือน กุมภาพันธ์ 2558    

11. สถานที่ด าเนินโครงการ : ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ตึกใหม่)  

12. แผนการด าเนนิงาน  

การด าเนินโครงการ ต.ค. 
57 
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57 
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58 
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58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ขั้นเตรียมการด าเนินงานโครงการ               
1. รวบรวมข้อมูล                                      
2. จัดท าโครงการเสนอ                               
3. ประสานงานหน่วยงาน/วิทยากร             
ขั้นการด าเนินงานโครงการ                          
1. ประชุมเตรียมงาน  
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดอบรม 

            



การด าเนินโครงการ ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
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ก.พ. 
58 

มี.ค. 
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เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
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ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ขั้นสรุป                                    
-สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

13. งบประมาณในการด าเนนิการ  

 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รหัสโครงการ 030100050018 

โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 12,700 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้    

รายการ  จ านวน(บาท) หมายเหตุ 

หมวดค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 วัน x 1 คน    3,600    

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ จ านวน 420 บาท x 7 คน x 1 วัน   2,940    

หมวดค่าใช้สอย   

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน   3,000   

ค่าอาหารกลางวัน (ผู้อบรม) จ านวน 50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน   2,500   

ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากร) จ านวน 1 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน 100  

หมวดค่าวัสดุ จ้างเหมาบริการ   

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม   560  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 12,700  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาเข้าใจการคิดนอกกรอบรูปแบบต่างๆ  
2. นักศึกษาได้ฝึกฝนการคิดนอกกรอบ  
3. นักศึกษาน าความคิดนอกกรอบไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

15. วิทยากร  

 อาจารย์ชวพจน์  ศุภสาร อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16. การประเมินโครงการ 

 

ตัวช้ีวัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ      80 ร้อยละ 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ      3.51 ค่าระดับ 



ก าหนดการ 

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการเข้าสู่การท างาน 

เรื่อง การท างานนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์  

เวลา กิจกรรม / หัวข้อ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

08.30 – 08.55 ลงทะเบียนอบรม 

08.55 – 09.00 กล่าวแนะน าวิทยากร อาจารย์ชวพจน์  ศุภสาร  

09.00 – 10.30 ความหมายของการคิด/กระบวนการสร้างแนวคิดนอกกรอบ  

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 องค์ประกอบของการคิดนอกกรอบ/ปัญหา / อุปสรรคของความคิดนอกกรอบ  

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 16.00 Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (ต่อ) 

16.00 – 16.30 การน าเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและท างานเปน็ทีม 

16.30 – 17.00 สรุปการอบรม/ตอบค าถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น  

 

หมายเหตุ 

- นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมครบตามระยะเวลาที่ก าหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตร 
- พักรับประทานอาหารวา่งเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.  

 


