
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม 

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

International Cooperative Education Experience Sharing (Thai 
students section) 

13 พ.ย. 2559 เวลา 
15.00-17.00 น. 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

หัวข้อมารยาทสากล 
วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 
16.00-18.00 น. B5101 

3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร
ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ 
17.00-19.00 น. เริ่ม 1 
ธ.ค. 58 ห้อง B5206  

 

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

13 พ.ย. 2559 เวลา 
15.00-17.00 น. 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences Sharing 
(International students section) 

26 พ.ย. 2558 เวลา 
16.00-18.00 น. B2013 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

29 ม.ค. 59 เวลา 
17.00-19.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ Preparation 
for Test of English for International Communication 

ทุกวันอังคาร พฤ และ 
ศุกร์เสาร์ เริ่ม 1 ธ.ค. 58 
เวลา  17.00-20.00 น.  

 

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

จะแจ้งให้ทราบหลังการ
สมัครงาน 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

International Cooperative Education Experience Sharing (Thai 
students section) 

- 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

หัวข้อวัฒนธรรมข้ามชาติ 
วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 
16.00-18.00 น. B5101 

3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

ภาษาอังกฤษส าหรับสถาน
ประกอบการ 
ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ 
17.00-19.00 น. เริ่ม 1 
เม.ย. 59 ห้อง B5206  

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

- 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences Sharing 
(International students section) 

- 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

17 พ.ค. 59 เวลา 17.00-
19.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ Preparation 
for Test of English for International Communication 

ทุกวันอังคาร พฤ และ 
ศุกร์เสาร์ เริ่ม 29 มี.ค. 59 
เวลา  17.00-20.00 น.  

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

จะแจ้งให้ทราบหลังการ
สมัครงาน 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
 


