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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

1. กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ (Introduction to International Cooperative Education)  
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การคัดเลือก  

กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 

2) เป็นช่องหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่สนใจ 
สหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไป 

3) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาไทยในต่างประเทศ 

รูปแบบกิจกรรม 
การบรรยายและตอบข้อซักถามโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวข้อ “ความเป็นมาของ

โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ การบรรยาย / บอกเล่าประสบการณ์ / เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

วันและเวลา  วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 – 17.00 น. 
สถานที ่  ห้องวิทยพัฒน ์

ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 80 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  

             ระดับคะแนน 4.40 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสมัครงาน  
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป 
2) นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ิมข้ึน 
3) นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ มากข้ึน 
4) นักศึกษาได้รับแนวคิดและประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
รูปแบบกิจกรรม   

                การสอนที่เน้นปฏิบัติการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารในก
การสมัครงานและระหว่างการท างาน 
       

1) วันที่ 14 สิงหาคม 2557 หัวข้อ Greeting 
2) วันที่ 21 สิงหาคม 2557 หัวข้อ Introducing 
3) วันที่ 4 สิงหาคม 2557 หัวข้อ, Requesting 
4) วันที่ 11 สิงหาคม 2557 หัวข้อ Inviting 
5) วันที่ 18 สิงหาคม 2557 หัวข้อ Apologizing 

หัวข้อ เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว 
6) วันที่ 25 สิงหาคม 2557 หัวข้อ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ 

โดย  อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ 
สถานที ่  B1116 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  

             ระดับคะแนน 4.30 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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3. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ  
(Application Letter & Resume Writing) 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
รูปแบบกิจกรรม  

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้ฝึก
การเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึงปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป 

วันและเวลา วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.  
สถานที่            B2102 อาคารเรียนรวม 1 

 วิทยากร  อาจารย์ ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 290 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 

                      ระดับคะแนน 4.23 จาก 5 คะแนน 
 
  ภาพกิจกรรม 
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4. วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว (Intercultural Training & Self Adjustment)  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอ่ืนที่
น่าสนใจ 

รูปแบบกิจกรรม  
การบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค

อ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ 
1. ความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ 
2. ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ 
3. วิถีทางการเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง 
4. ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานในแต่ละประเทศ 

 
วันและเวลา วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
สถานที่            ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1    
วิทยากร  คุณวิธ  นิธิศักดาเดช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SABIC Asia Pacific PTE., LTD. 
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 376 คน  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 
ระดับคะแนน 4.18 จาก 5 คะแนน 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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5. มารยาทสากล (International Manner) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จ าเป็นและนักศึกษาควร
ทราบ 

รูปแบบกิจกรรม  
บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและ

ชีวิตการท างาน (Play Roll) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น การทักทาย
เมื่อพบกับแขกผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา) การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ 

 
วันและเวลา 19 กันยายน 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.  
สถานที่            ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1 
วิทยากร           อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ 
  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
  Mr. Takehiro  Nakagawa 
                     นักศึกษาจาก Nagaoka University of Technology, Japan 
  ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 233 คน  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 
ระดับคะแนน 4.30 จาก 5 คะแนน 

 

ภาพกิจกรรม 
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6. กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
2) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

รูปแบบกิจกรรม การบรรยายความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันและเวลา  
วันและเวลา วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
สถานที ่  ห้อง B2102  
หัวข้อ  ภาพรวมของ AEC และผลกระทบต่อประเทศไทย 
โดย  คุณฐวิสณี ปัทมประดิษฐ์ 
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

   ประมาณ 318 คน  
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 4.21 จาก 5 คะแนน 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 

1. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารด้านเขียน 

2. เพ่ือกระตุ้นความสนใจและเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตด้วยตนเองต่อๆ ไป  

รูปแบบกิจกรรม   
                การสอนที่เน้นปฏิบัติการเขียน ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารในการสมัครงานและระหว่างการ
ท างาน เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว อีเมล์ หนังสือราชการ เป็นต้น 
 วิทยากร  อาจารย์ Lilibeth Lago Kantola  

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
วันที่จัด  วันที่ 14 ,16 ,21 และ 23 มกราคม 2558     
เวลา   16.30 – 18.30 น. 
สถานที ่  ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  
 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  

             ระดับคะแนน 4.28 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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2. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ  
(Application Letter & Resume Writing) 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
รูปแบบกิจกรรม  

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้ฝึ ก
การเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึงปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางท่ีถูกต้องต่อไป 

วิทยากร  อาจารย์ ดร. สุขสรรพ ์ศุภเศรษฐเสรี 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

วันที่จัด  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
เวลา   16.30 - 18.30 น. 

 สถานที่            B2102 อาคารเรียนรวม 1 
 

ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 290 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 

                      ระดับคะแนน 4.23 จาก 5 คะแนน 
 
  ภาพกิจกรรม 
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3. วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว ( Intercultural Training & Self Adjustment) : เทคนิคการ
ท างานในสังคมพหุวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยม

และความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อ่ืนที่น่าสนใจ 
รูปแบบกิจกรรม  

การบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ 

1. ความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ 
2. ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ 
3. วิถีทางการเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง 
4. ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานในแต่

ละประเทศ 
วิทยากร คุณกรุณา ชูนินทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันที่จัด   วันที่ 16 มกราคม 2558  
เวลา    15.00 – 17.00 น. 
สถานที่            B2102 อาคารเรียนรวม 1    
 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 101 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  
ระดับคะแนน 4.16 จาก 5 คะแนน 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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4. มารยาทสากล (International Manner) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จ าเป็นและนักศึกษาควร
ทราบ 

รูปแบบกิจกรรม  
บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและ

ชีวิตการท างาน (Play Roll) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น การทักทาย
เมื่อพบกับแขกผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา) การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ 

 
วิทยากร           อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ 
  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
   ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วันที่จัด   วันที่ 19 กันยายน 2557  
เวลา    15.00 – 17.00 น.  
สถานที่            B2102 อาคารเรียนรวม 1 
  
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 185 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 
ระดับคะแนน 4.27 จาก 5 คะแนน 
 

ภาพกิจกรรม 
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5. กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community) : บทบาทและการเตรียมตัว 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
2) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

 
รูปแบบกิจกรรม การบรรยายความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
วิทยากร  อาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันที่จัด วันที่ 18 กันยายน 2557  
เวลา  15.00 – 17.00 น. 
สถานที ่ B2102  อาคารเรียนรวม 1 
 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม   ประมาณ 178 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  
ระดับคะแนน 4.21 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 
 

1. การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารด้านเขียน 

2. เพ่ือกระตุ้นความสนใจและเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตด้วยตนเองต่อๆ ไป  

รูปแบบกิจกรรม   
                การสอนที่เน้นปฏิบัติการเขียน ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารในการสมัครงานและระหว่างการ
ท างาน เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว อีเมล์ หนังสือราชการ เป็นต้น 
 วิทยากร  อาจารย์ ดร. สุขสรรพ ์ศุภเศรษฐเสรี 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
วันที่จัด  12 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558     
เวลา   18.00 – 20.00 น. 
สถานที ่  B5101 อาคารเรียนรวม 2  
 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 56 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  

             ระดับคะแนน 4.32 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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2. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ  
(Application Letter & Resume Writing) 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
รูปแบบกิจกรรม  

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้ฝึก
การเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึงปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางท่ีถูกต้องต่อไป 

วิทยากร  อาจารย์ ดร. สุขสรรพ ์ศุภเศรษฐเสรี 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

วันที่จัด  วันที่ 27 มีนาคม 2558  
เวลา   16.30 - 18.30 น. 

 สถานที่            B5101 อาคารเรียนรวม 2 
 

ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 524 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 

                      ระดับคะแนน 4.58 จาก 5 คะแนน 
 
  ภาพกิจกรรม 
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3. วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว (Intercultural Training & Self Adjustment) : บทบาทและการ
เตรียมตัว 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยม

และความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อ่ืนที่น่าสนใจ 
รูปแบบกิจกรรม  

การบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ 

1. ความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ 
2. ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ 
3. วิถทีางการเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง 
4. ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานในแต่

ละประเทศ 
วิทยากร อาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันที่จัด   วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  
เวลา    16.00 – 19.00 น. 
สถานที่            B5101 อาคารเรียนรวม 2   
 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 470 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  
ระดับคะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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4. มารยาทสากล (International Manner) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จ าเป็นและนักศึกษาควร
ทราบ 

รูปแบบกิจกรรม  
บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและ

ชีวิตการท างาน (Play Roll) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น การทักทาย
เมื่อพบกับแขกผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา) การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ 

 
วิทยากร           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข 

อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ 
  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
   ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมสุลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วันที่จัด   วันที่ 20 มีนาคม 2558  
เวลา    15.00 – 17.00 น.  
สถานที่            B4101 อาคารเรียนรวม 1 
  
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 425 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก 
ระดับคะแนน 4.29 จาก 5 คะแนน 
 

ภาพกิจกรรม 
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5. กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน  (Getting to Know ASEAN Community) : 31 ธันวาคม 2558 
เริ่มต้น AEC” 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
2) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

 
รูปแบบกิจกรรม การบรรยายความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
วิทยากร  คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
วันที่จัด วันที่ 17 เมษายน 2558  
เวลา  16.00 – 18.00 น. 
สถานที ่ B5101  อาคารเรียนรวม 2 
 
ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 472 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  
ระดับคะแนน 4.29 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสมัครงานในสถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป 
2) นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ิมข้ึน 
3) นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ มากข้ึน 
4) นักศึกษาได้รับแนวคิดและประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

รูปแบบกิจกรรม   
                การสอนที่เน้นปฏิบัติการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารในก
การสมัครงานและระหว่างการท างาน 
       

วิทยากร  อาจารย์ ดร. สุขสรรพ ์ศุภเศรษฐเสรี 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

วันที่จัด  12 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558     
เวลา   18.00 – 20.00 น. 
สถานที่  B5101 อาคารเรียนรวม 2  

 
ผลการจัดกิจกรรม  

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 56 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  
    ระดับคะแนน 4.12 จาก 5 คะแนน 

 
ภาพกิจกรรม 
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7. กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ (Introduction to International Cooperative Education)  

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การคัดเลือก  
กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 

2) เป็นช่องหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่สนใจ  
สหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไป 

3) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาไทยในต่างประเทศ 

รูปแบบกิจกรรม 
การบรรยายและตอบข้อซักถามโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวข้อ “ความเป็นมาของ

โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ การบรรยาย / บอกเล่าประสบการณ์ / เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

วันและเวลา  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 – 17.00 น. 
สถานที ่  B5206 อาคารเรียนรวม 2 

ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 62 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  

             ระดับคะแนน 4.44 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 
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8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: International Coop Experiences Sharing 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถาน

ประกอบการต่างประเทศ 
รูปแบบกิจกรรม 

การบรรยาย / บอกเล่าประสบการณ์ / เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยนักศึกษาที 
ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

วิทยากร  Mr. Jabulani Sibusiso Zulu / Mr. Cebolenkosi Wisdom Myeza จาก 
Durban University of Technology และ Miss Fitria จาก University of 
Atma Jaya Yogyakarta และ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภ
เสรษฐเสรี เป็นวิทยากรน าเสวนา 

วันและเวลา  วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น. 
สถานที ่  B5101 อาคารเรียนรวม 2 

ผลการจัดกิจกรรม  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 481 คน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก  

             ระดับคะแนน 4.06 จาก 5 คะแนน 
 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


