รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2556
1. กิจกรรมแนะนาสหกิจศึกษานานาชาติ (Introduction to International Cooperative Education)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การคัดเลือก
กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน สาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
2) เป็นช่องหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่สนใจ
สหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไป
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยายและตอบข้อซักถามโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ หัวข้อ “ความเป็น มาของ
โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วันและเวลา
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 – 17.30 น.
สถานที่
ห้องวิทยพัฒน์
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น 887 คน
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 4.37 จาก 5 คะแนน
ภาพกิจกรรม

หน้า | 1

2. กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
2) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทางานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยายความรู้ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ ศาสนา วั ฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศในอาเซี ย น โดยวิ ท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันและเวลา
1) วันที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 17.00 – 19.00 น.
หัวข้อ
เตรียมความพร้อมสู่การทางานกับ AEC
โดย
คุณชยุต เวียงอาพล กรรมการบริหาร และ
คุณโสภิดา พืชมงคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบริหารธรรมนิติ
สถานที่ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 2
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 198 คน
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 4.61 จาก 5 คะแนน
ภาพกิจกรรม

2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
หัวข้อ
ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย
โดย
คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล
ผู้อานวยการอาวุโส บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สถานที่ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 2
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 236 คน
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 4.40 จาก 5 คะแนน
หน้า | 2

ภาพกิจกรรม

3) วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
หัวข้อ
ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน
โดย
คุณรัดเกล้า เจริญสุข
ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
สถานที่ ห้อง B3103 อาคารเรียนรวม 1
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจร่วมกิจกรรม 221 คน
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 4.43 จาก 5 คะแนน
ภาพกิจกรรม
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3. กิจกรรมภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ (English for the Workplace)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป
2) นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการทางานเพิ่มขึ้น
3) นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ มากขึ้น
รูปแบบกิจกรรม
การสอนที่เน้นปฏิบัติการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวข้องในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างการทางาน
1) วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หัวข้อ First Day at the Office
2) วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หัวข้อ Applying for a job
3) วันที่ 7 สิงหาคม 2556 หัวข้อ Email and Simple Report
4) วันที่ 14 สิงหาคม 2556 หัวข้อ Writing Report
5) วันที่ 21 สิงหาคม 2556 หัวข้อ The Great Presentation 1
โดย
อาจารย์ ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐ์เสรี
สถานที่
ห้อง B5210
ภาพกิจกรรม
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4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) : International Coop
Experiences Sharing (International Students)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาต่างประเทศ
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยาย / บอกเล่าประสบการณ์ / เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยนักศึกษาที
ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ
วันและเวลา 1) วันที่ 22 สิงหาคม 2556
เวลา 16.00 – 18.00 น.
โดย
Mr. Federic Gregor Horn
นักศึกษาจาก University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten
ประเทศเยอรมนี
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Ms. Long Mei Mei
นักศึกษาจาก Northern University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
Ms. Chantsaldulam Ganbaatarn
นักศึกษาจาก University of Science and Technology ประเทศมองโกเลีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
สถานที่
ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 2
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น 494 คน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรมในระดับสูงมาก
(ระดับคะแนน 4.51 จาก 5 คะแนน)

โดย

2) วันที่ 12 ธันวาคม 2556
เวลา 16.00 – 18.00 น.
Mr. Geoff Soles
นักศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Mr. Shahrul Izwan Bin Ghani
นักศึกษาจาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Ms. Fengjiao Deng
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นั ก ศึ ก ษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology
(HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด
Mr. Ji Zhou
นั ก ศึ ก ษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology
(HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด
ผู้ดาเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
สถานที่
ห้อง B5101
ผลการจัดกิจกรรม 1. นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 494 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรมในระดับสูง
(ระดับคะแนน 4.50 จาก 5 คะแนน)

โดย

3) วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น.
นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Solution Engineering Holding Berhad Co., Ltd.
ประเทศมาเลยเซีย
Mr. Filemon Yoga Adhisatya
นักศึกษาจาก Atma Jaya Yogyakarta University ประเทศอินโดนีเซีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Mr. Yosafat Nugraha Aji Pratama
นักศึกษาจาก Atma Jaya Yogyakarta University ประเทศอินโดนีเซีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Mr. Billy Yehezkiel
นักศึกษาจาก Atma Jaya Yogyakarta University ประเทศอินโดนีเซีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Ms. Chaterine Alvina Prima Hapsari
นักศึกษาจาก Atma Jaya Yogyakarta University ประเทศอินโดนีเซีย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Mr. Christian Hangi
นักศึกษาจาก Durban University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้
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ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
Mr. Travis Duck
นักศึกษาจาก Durban University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
ผู้ดาเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 266 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรมในระดับ 3.75 จาก 5
คะแนน
ภาพกิจกรรม
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5. กิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ สหกิจ ศึ ก ษานานาชาติ (ภาคนั กศึ ก ษาไทย) : International Cooperative
Education Experiences Sharing (Thai Student)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ
ต่างประเทศ
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยาย / บอกเล่าประสบการณ์ / เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่ผ่าน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.
โดย คุณเพ็ญนภา นาคดี
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาจาก Guizhou Carst Shanxiang Cattle Breeding Co., Ltd.
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน
นายภาระเดช ไตรทิพย์
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาจาก Kemaman Bitumen Co., Sdn., Bhd. (KBC)
ประเทศมาเลเซีย
นางสาวพวงผกา โรจนบัณฑิต
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น
นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาจาก Solution Engineering Holding Berhad Co., Ltd.
ประเทศมาเลเซีย
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 15 คน
2. ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ภาพรวมกิ จ กรรมในระดั บ 4.13 จาก
5 คะแนน
ภาพกิจกรรม
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6. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ
(Application Letter & Resume Writing)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวั ติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทางานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้ฝึก
การเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึงปรับแก้เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป
วันและเวลา วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
วิทยากร
อาจารย์ ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ผลการจัดกิจกรรม 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 383 คน
2. ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ภาพรวมกิ จ กรรมในระดั บ 4.26 จาก
5 คะแนน
ภาพกิจกรรม
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7. วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว (Intercultural Training & Self Adjustment)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒ นธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพื่อนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่นที่
น่าสนใจ
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อื่น เพื่อทาความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ
1. ความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้
2. ความเชื่อและค่านิยมที่สาคัญ
3. วิถีทางการเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง
4. ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ทางานในแต่ละประเทศ
วันและเวลา

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.
วิทยากร
คุณกรุณา ชูนินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
คุณจิรวัฒน์ ลัคนาวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผลการจัดกิจกรรม
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้ง 3 ครั้ง จานวน 927 คน จาแนก
เป็น ครั้งที่ 1 จานวน 439 คน ครั้งที่ 2 จานวน 149 คน และครั้งที่ 3
จานวน 231 คน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก
ครั้งที่ 1 ระดับคะแนน 4.60 จาก 5 คะแนน
ครั้งที่ 2 ระดับคะแนน 4.44 จาก 5 คะแนน
ครั้งที่ 3 ระดับคะแนน 4.50 จาก 5 คะแนน
ภาพกิจกรรม
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8. มารยาทสากล (International Manner)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจถึ งมารยาทสากลที่ ทุ ก ชาติ ถื อ ปฏิ บั ติ กั น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งมารยาทที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จาเป็นและนักศึกษาควร
ทราบ
รูปแบบกิจกรรม
บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึ กษาปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันและ
ชีวิตการทางาน (Play Roll) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น การทักทาย
เมื่อพบกับ แขกผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพื่ อเป็น ประโยชน์ แก่
นักศึกษา) การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ
วันและเวลา

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการจัดกิจกรรม
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้ง 3 ครั้ง จานวน 1,064 คน จาแนก
เป็น ครั้งที่ 1 จานวน 440 คน ครั้งที่ 2 จานวน 473 คน และครั้งที่ 3
จานวน 151 คน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก
ครั้งที่ 1 ระดับคะแนน 4.20 จาก 5 คะแนน
ครั้งที่ 2 ระดับคะแนน 4.27 จาก 5 คะแนน
ครั้งที่ 3 ระดับคะแนน 4.45 จาก 5 คะแนน
ภาพกิจกรรม
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9. กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (Emergency needs and practice/protocol)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถเตรียมรับมือได้อย่าง
ถูกต้อง
รูปแบบกิจกรรม
รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันและเวลา

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ผลการจัดกิจกรรม
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 50 คน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับสูง
(ระดับคะแนน 4.78 จาก 5 คะแนน)
ภาพกิจกรรม
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10. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic skill for communication)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานใน
หัวข้อต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing, etc. รวมทั้ง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติ ดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันและการทางาน
เนื้อหา
เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและ
ในชีวิตประจาวันรวมทั้งการทางาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. คาอธิบายของผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนเอง
2. การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล บทบาทสมมุติ
3. ฝึกฟังเทปทั้งในและนอกห้องเรียนและฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษา
วิทยากร
ภาคการศึกษาที่ 1
Ms. Chantsadulam Ganbaatar, Cooperative Education Student from
Mongolia
ภาคการศึกษาที่ 2
อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาคการศึกษาที่ 3
Ms. Lilibeth Lago
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภาพกิจกรรม
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