
ตารางเตรียมความพร้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

(นักศกึษาออกปฏิบัติงานสหกจิศกึษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564 (ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด)  

กิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่่านระบบ Online เปิดระบบเวลา 13.00 และปิดระบบเวลา 16.30 น.* 
สัปดาห์

ที ่
วันทีบ่รรยาย หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากรผู้บรรยาย คาบ 

1.  21 มกราคม 64 
13.30-16.30 น. 

(อาคาร 12 ชั้น 5) 

- สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
- แบบทดสอบ 

(ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 นักศึกษาเริ่มหาสถานประกอบการได้ทันที โดยติดต่อ
สอบถามโดยตรงยังสถานประกอบการที่ต้องการและมีต าแหน่งงานที่ตรง
สาขาวิชาชีพ จากนั้นให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มพิจารณาสถาน
ประกอบการเพื่อด าเนินการขอจดหมายขอความอนุเคราะห์ฯ ไปยื่นต่อ
สถานประกอบการ ได้ที่ส านักสหกิจศึกษา) 

ผศ.ดร.มารุจ  ลิมปะวัฒนะ 
(ผู้ช่วยอธิการบดี และ 
ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา) 

3 ชั่วโมง 

2.  
28 มกราคม 64 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคนิคการเขียน Resume และการ
ท างานในพหุวัฒนธรรม 
- แบบทดสอบ 

ดร.ชนาธิป สุกใส 
(ศูนย์อาเซียนศึกษา/ส านักสหกิจฯ) 

3 ชั่วโมง 

3.  
4 กุมภาพันธ์ 64 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Financial Literacy: การจัดการ
ด้านการเงิน 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์อดิศักดิ์ ล าดวน 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

3 ชั่วโมง 

4.  
11 กุมภาพันธ์ 64 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ICT Literacy 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ 
(อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

5.  
18 กุมภาพันธ์ 64 
13.30-16.30 น. 

(อาคาร 12 ชั้น 5) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อสังคม 
- แบบทดสอบ 

ดร.นลินี  สุตเศวต 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) 

3 ชั่วโมง 

6.  
25 กุมภาพันธ์ 64 
13.30-16.30 น. 

(อาคาร 12 ชั้น 5) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21: Design Thinking 
- แบบทดสอบ 

ดร.สมฤดี  ไทพาณิชย์ 
(อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

7.  11 มีนาคม 64 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Ted Talk : Julian Treasure How 
to speak so that people want to listen 
- แบบทดสอบ 

(สัปดาห์ที่ 7-8 นักศึกษาต้องมีสถานประกอบการครบทุกคนแล้ว พร้อม
ทั้งสถานประกอบการแห่งนั้นได้ส่งจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการ ตาม
เอกสารแนบของจดหมายขอความอนุเคราะห์ฯ กลับมายังส านักสหกิจ
ศึกษาเรียบร้อย 

นักศึกษาควรเริ่มต้นศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนในการท าโครงงานสหกิจ
ศึกษาที่มีคุณภาพเชิงนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์  และเกิดประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการจริง) 

ดร.ชนาธิป สุกใส 
(ศูนย์อาเซียนศึกษา/ส านักสหกิจฯ) 

3 ชั่วโมง 

8.  18 มีนาคม 64 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Ted Talk : Elizabeth Gilbert 
Success, failure and the drive to keep creating 
- แบบทดสอบ 

ดร.ชนาธิป สุกใส 
(ศูนย์อาเซียนศึกษา/ส านักสหกิจฯ) 

3 ชั่วโมง 

9.  
25 มีนาคม 64 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์ณัฐพล  พุฒยางกูร 
(อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

3 ชั่วโมง 

10.  
1 เมษายน 64 

13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Digital Startup 
- แบบทดสอบ 

ดร.ยุทธนา  ศรีสวัสดิ์  
(อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 
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สัปดาห์
ที ่

วันทีบ่รรยาย หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากรผู้บรรยาย คาบ 

11.  
8 เมษายน 64 

13.30-16.30 น. 
(อาคาร 12 ชั้น 5) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน 
- แบบทดสอบ 

คุณชยากร  โล่ห์ทองค า 
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรบุคคล บริษัทเจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

3 ชั่วโมง 

12.  
22 เมษายน 64 
13.30-16.30 น. 

(อาคาร 12 ชั้น 5) 

- การใช้สื่อน าเสนอและการสืบค้นข้อมูลส าหรับการเขียนรายงานสหกิจฯ 
- แบบทดสอบ 

- อาจารย์สุธาวัลย์  ธรรมสังวาลย์ 
(อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์) 
- ส านักสหกิจศึกษา 

3 ชั่วโมง 

29 เมษายน 64 ประกาศผลทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาทางไลน์กลุม่ปิดนักศกึษาสหกิจศึกษา (Line Official Account) 

29 และ 30 เมษายน 64 นักศึกษารับหนังสือส่งตัวเข้าปฏบิัติสหกิจศึกษา  ณ ส านักสหกิจศึกษา  อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 906 

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที ่17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564 

*** เนื่องจากวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสอบปลายภาควันสุดท้าย หากนักศึกษาท่านใดมีสอบในวันดังกล่าว ให้พิมพ์ตารางสอบเป็นหลักฐานน า 
ไปยื่นแสดงต่อสถานประกอบการ (พร้อมกับเอกสารส่งตัวอื่นๆ) ณ วันทีร่ายงานตัวเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อขออนุญาตลางานในวันดังกล่าว 1 วัน *** 

                
 
      หมายเหตุ   1.  สอบกลางภาค 2 – 6 มีนาคม 2564  และสอบปลายภาค 5 - 18 พฤษภาคม 2564 

                          2.  สถานที่ติดต่อส านักสหกิจศกึษา : อาคาร 19 ชั้น 9  โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5153   โทรสาร  02-868-6856  

 

 


