
ตารางเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2565 (ตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)  

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ Online เปิดระบบเวลา 13.00 น. และปิดระบบเวลา 16.30 น.* 

สัปดาห ์ วันทีบ่รรยาย หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากรผู้บรรยาย คาบ 

1.  27 มกราคม 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
  (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
- แบบทดสอบ 

*หมายเหตุ 

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

3 ชั่วโมง 

2.  3 กุมภาพันธ์ 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคนิคการเขียน Resume และการ 
  ท างานในพหุวัฒนธรรม 
- แบบทดสอบ 

ดร.ชนาธิป สุกใส 
(อาจารย์ประจ าส านักสหกิจศึกษา) 

3 ชั่วโมง 

3.  10 กุมภาพันธ์ 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การจัดการการเงินและการลงทุน  
  (Financial Literacy) 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์อดิศักดิ์ ล าดวน 
(อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ) 

3 ชั่วโมง 

4.  17 กุมภาพันธ์ 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (ICT Literacy) 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ 
(อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

5.  24 กุมภาพันธ์ 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อสังคม  
  (Leadership) 
- แบบทดสอบ 

ดร.นลินี สุตเศวต 
(อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

6.  3 มีนาคม 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การคิดแก้ปัญหาน าไปสู่การสร้าง  
  สรรค์นวัตกรรม (Design Thinking) 
- แบบทดสอบ 

ดร.สมฤดี ไทพาณิชย์ 
(อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

7.  17 มีนาคม 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- Thailand's Cryptocurrency Exchange and Blockchain 
Technology 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์อดิศักดิ์ ล าดวน 
(อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ) 

3 ชั่วโมง 

8.  24 มีนาคม 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- การปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 และการท าโครงงานใน 
  มุมมองของสถานประกอบการ 
- แบบทดสอบ 

*หมายเหตุ 

ดร.ธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท
Z.Kuroda (Thailand) Co.,Ltd. 

3 ชั่วโมง 

9.  31 มีนาคม 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ความปลอดภัยในสถานประกอบการ  
  (Occupational Health & Safety Literacy) 
- แบบทดสอบ 

อาจารย์ณัฐพล พุฒยางกูร 
(อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

3 ชั่วโมง 

10.  7 เมษายน 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Digital Startup) 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์  
(อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

11.  21 เมษายน 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด  
  แรงงาน 
- แบบทดสอบ 

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

3 ชั่วโมง 

12.  28 เมษายน 65 
13.30-16.30 น. 
(ระบบ Online) 

- การสร้างสื่อน าเสนอและการสืบค้นข้อมูลส าหรับการเขียนรายงานสหกิจ 
  ศึกษา 
- แบบทดสอบ 

- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 
(อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์) 

3 ชั่วโมง 

 

 

 



 

-2- 
 

สัปดาห ์ วันทีบ่รรยาย หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากรผู้บรรยาย คาบ 

5 พฤษภาคม 65 ประกาศผลทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาทางไลน์กลุม่ปิดนักศกึษาสหกิจศึกษา (Line Official Account) 

5 และ 6 พฤษภาคม 65 นักศึกษารับหนังสือส่งตัวเข้าปฏบิัติสหกิจศึกษา  ณ ส านักสหกิจศึกษา  อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 906 

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที ่23 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2565 

                
 

หมายเหตุ :   

1.  ต้ังแต่สัปดาห์ท่ี 1  นักศึกษาสามารถเร่ิมหาสถานประกอบการได้ทันที  โดยปรึกษากับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของภาควิชาในการ
หาข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องการและมีต าแหน่งงานที่ตรงสาขาวิชาชีพ จากนั้นให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มพิจารณาสถาน
ประกอบการและน ามายื่นที่ส านักสหกิจศึกษา เพ่ือออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการนั้นๆ  และเมื่อ
ส านักสหกิจศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้วให้นักศึกษามารับหนังสือส่งตัวต่อไป 

2.  สัปดาห์ที่ 7 - 8  นักศึกษาควรได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ และเร่ิมศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการเพ่ือใช้ในการ
วางแผนท าโครงงานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพในเชิงนวัตกรรม/สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  

3.  เฟซบุ๊กวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2/2564 (กลุ่มปิด) เฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เทอม 2/2564 เท่านั้น  

 

  

 

                  https://www.facebook.com/groups/1100213774053944/            

4.  ก าหนดการสอบกลางภาควันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 และสอบปลายภาควันที่ 9 - 21 พฤษภาคม 2565  

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

 

 

 

 


