ตารางเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ห้องเรียน 15-304 อาคาร 15 ชั้น 3
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 พฤษภาคม 2566 (ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
สัปดาห์

วันทีบ่ รรยาย

1.

1 กันยายน 65
13.30-16.30 น.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม
- สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
- แบบทดสอบ

*หมายเหตุ
8 กันยายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคนิคการเขียน Resume และการ
13.30-16.30 น.
ทางานในพหุวัฒนธรรม
- แบบทดสอบ
15 กันยายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การจัดการการเงินและการลงทุน
13.30-16.30 น.
(Financial Literacy)
- แบบทดสอบ
22 กันยายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
13.30-16.30 น.
(ICT Literacy)
- แบบทดสอบ
29 กันยายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การเป็นผู้นา และรับผิดชอบต่อสังคม
13.30-16.30 น.
(Leadership)
- แบบทดสอบ
6 ตุลาคม 65
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การคิดแก้ปัญหานาไปสู่การสร้าง
13.30-16.30 น.
สรรค์นวัตกรรม (Design Thinking)
- แบบทดสอบ
27 ตุลาคม 65 - Thailand's Cryptocurrency Exchange and Blockchain
13.30-16.30 น. Technology
- แบบทดสอบ
3 พฤศจิกายน 65 - การปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 และการทาโครงงานใน
13.30-16.30 น.
มุมมองของสถานประกอบการ
- แบบทดสอบ
*หมายเหตุ
10 พฤศจิกายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
13.30-16.30 น.
(Occupational Health & Safety Literacy)
- แบบทดสอบ
17 พฤศจิกายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
13.30-16.30 น.
(Digital Startup)
- แบบทดสอบ
24 พฤศจิกายน 65 - ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด
13.30-16.30 น.
แรงงาน
- แบบทดสอบ
1 ธันวาคม 65 - การสร้างสื่อนาเสนอและการสืบค้นข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานสหกิจ
13.30-16.30 น.
ศึกษา
- แบบทดสอบ

วิทยากรผู้บรรยาย

คาบ

ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
(ผู้ช่วยอธิการบดี และ
ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา)

3 ชั่วโมง

ดร.ชนาธิป สุกใส
(อาจารย์ประจาสานักสหกิจศึกษา)

3 ชั่วโมง

อาจารย์อดิศักดิ์ ลาดวน
(อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ)
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
(อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์)

3 ชั่วโมง

ดร.นลินี สุตเศวต
(อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์)
ดร.สมฤดี ไทพาณิชย์
(อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์)

3 ชั่วโมง

วิทยากรภายนอก
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จากัด (มหาชน)
วิทยากรภายนอก

3 ชั่วโมง

อาจารย์ณัฐพล พุฒยางกูร
(อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์)

3 ชั่วโมง

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
(อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์)

3 ชั่วโมง

วิทยากรภายนอก

3 ชั่วโมง

- อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
(อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์)

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

-2-

สัปดาห์

วันทีบ่ รรยาย

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

วิทยากรผู้บรรยาย

8 ธันวาคม 65

ประกาศผลทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาทางเฟซบุ๊กวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1/2565 (กลุ่มปิด)

8 - 9 ธันวาคม 65

นักศึกษารับหนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สานักสหกิจศึกษา อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 906

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ :
1. ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 นักศึกษาสามารถเริ่มหาสถานประกอบการได้ทันที โดยปรึกษาอาจารย์ที่ดูแลงานสหกิจศึกษาของภาควิชาใน
การหาข้อมูล สถานประกอบการที่ นักศึกษาสนใจและมีตาแหน่งงานที่ตรงสาขาวิชาชีพ จากนั้นให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม
พิจารณาสถานประกอบการและนามายื่นที่สานักสหกิจศึกษา เพื่อ ออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการนั้นๆ
และเมื่อสานักสหกิจศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้วให้นักศึกษามารับหนังสือส่งตัวต่อไป
2. สัปดาห์ที่ 7 - 8 นักศึกษาควรมีสถานประกอบการแล้ว (สานักสหกิจศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการนั้นแล้ว) และ
ควรเริ่มศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการเพื่อใช้ในการวางแผนทาโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพในเชิงนวัตกรรม/สร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
3. เฟซบุ๊กวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1/2565 (กลุ่มปิด) เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เทอม 1/2565 เท่านั้น

https://www.facebook.com/groups/1090423298246943/
4. กาหนดการสอบกลางภาควันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2565 และสอบปลายภาควันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2565
5. สถานที่ติดต่อสานักสหกิจศึกษา : อาคาร 19 ชั้น 9 โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5153 โทรสาร 02-868-6856
6. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คาบ

