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ฉบับที่ 03/2559 ประจำเดือนมีนำคม 2559

สหกิจศึกษำนำนำชำติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
จาก Kanazawa Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ แ ก่ 1) Mr. Yoshihiro Murai Board member and Director of the administrative office
of the Organization for Industry-University Collaboration at KIT 2) Mr. Mamoru Mukai Vice President of Kanazawa Technical College (KTC)
3) Mr. Rikichi Izumiya Associate Director of the Department of Research Development ในโอกาสมาเยือ นมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ระหว่า งวันที่
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา โดยวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลสุข
เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ในการนาคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดสหกิจศึกษาร่วมกั น
ระหว่างอาจารย์ผู้แทนสานักวิชาและ Kanazawa Institute of Technology (KIT) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์
2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การรับรองและนาคณะผู้บริหารจาก Kanazawa Institute
of Technology (KIT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด จ. ปราจีนบุรี

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ฟังโอวำทหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 2/2558

ประชำสัมพันธ์งำนสหกิจศึกษำ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา
ป ร ะ จ า ภ า คก า รศึ ก ษ า ที่ 2/2558 เ มื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 29 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2559
เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
เป็นประธานในการให้โอวาท และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการทางาน
แบบมื อ อาชี พ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่อ นเข้ า สู่โ ลกอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 743 คน

ศู น ย์ ส หกิจ ศึ ก ษาและพั ฒนาอาชี พ ร่ ว มกั บ สานั ก วิช าวิศ วกรรมศาสตร์ น าโดย
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล อาจารย์ประจา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ ม ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรัก ษ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการ อาจารย์ ดร.ธิราพร จุ ลยุแ สน อาจารย์
ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้ า เยี่ย มชมโรงงาน และประชาสัมพันธ์ง านสหกิจ ศึกษา เพื่อ หาแนวทางความ
ร่ว มมือ ระหว่า งกัน ณ บริษั ท ไมเนอร์ แดรี่ จ ากัด อ.ปากช่อ ง จ. นครราชสีมา
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำนำนำชำติ

กิจกรรมนิเทศงำนรวม

ศูนย์สหกิจ ศึก ษาและพัฒนาอาชีพ มีความร่ว มมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ กั บ University Utara Malaysia (UUM) ประเทศ
มาเลเซีย และได้รับ Mr. Fadrol Ab Manaf นัก ศึก ษาสาขาวิชา Information
Technology มาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ณ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์
และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่
1 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559 ในการนี้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธารา อั่ งสกุล
อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี สั ง คม
ให้ ความอนุเคราะห์ เป็ นอาจารย์ที่ ป รึก ษาวิชาการให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษารายนี้ ต ลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเทศไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมนิเทศงานรวม ณ บริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ คณาจารย์แ ละบุ คลากรได้มีความเข้ า ใจในกระบวนการดาเนินงาน
สหกิ จ ศึ ก ษา การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ สถานประกอบการ และต่ อ ยอดจาก
การจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในการนี้ได้รับเกียรติ
จาก อาจารย์เศรษฐวิทย์ ภูฉายา เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วม จานวน 9 คน และตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วม จานวน 4 คน

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ประชุมคณะทำงำนตัดสินผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ มทส.

ประชุมคณะทำงำนกิจกรรมตลำดนัดแรงงำนบัณฑิต

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะทางานตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า
สหกิ จ ศึ ก ษา มทส. เพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในท าเนี ย บหอประวั ติ วารสาร
สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาโลก 2016-2017 ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพันธ์
2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ โดยผู้ อ านวยการศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษา
และพัฒนาอาชีพ รับ มอบหมายให้ เป็นประธานการประชุม และผู้แ ทนคณบดี
จากสานักวิชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการกาหนดกรอบเวลาในการคัดเลือกผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส.
ของแต่ลาสานักวิชา ทั้งนี้หลังจากการประชุมจะได้มีการนัดประชุมอีกครั้งในเดือน
เมษายน เพื่อทาการคัดเลือกข้อมูลจากแต่ละสานักวิชา

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ จั ด ประชุ ม คณะท างานกิ จ กรรมตลาดนัด
แรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ครั้ง
ที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดย
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึก ษาและพัฒนาอาชีพ เป็ นประธานการประชุม และ
คุณสุวรรณ์ ดวงตา ตาแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ที่ปรึกษาคณะทางานฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมใน
ครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะทางานในแต่ละฝ่าย รวมถึงเป็นการหารือ
แนวทางการดาเนินกิจกรรม จากการศึกษารายงานสรุปผลการจัดงานตลาดนัด
แรงงานบัณฑิตและ ตลาดนัดงานสหกิจศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา

ต้อนรับสถำนประกอบกำร

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการนี้ยังมีการรับสมัครงาน
บั ณ ฑิ ต เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 เวลา 12.00 - 14.00 น.
ณ ห้อง B5101

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ น าโดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บุ ญ ชั ย
วิจิตรเสถียร ผู้อาการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน 15 คน เมื่อวันอังคารที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏราไพพรรณี
จานวน 11 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจ
ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ โดยผู้ อ านวยการศู น ย์ส หกิจ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชีพ
ได้บ รรยายในหั ว ข้ อ เรื่อ งได้บ รรยายในหั ว ข้ อ เรื่อ ง “การบริห ารจั ดการสหกิ จ
ศึกษา”

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สหกิจศึกษำนำนำชำติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จานวน 5 คน จาก RMIT University
ประเทศออสเตรเลี ย ได้ แ ก่ Mr. Nathan Koutoulas และ Mr.James Alexander Kendall จากมหาวิ ท ยาลั ย นามิ เ บี ย Miss Amadhila Albertina Naambo
Tupanduleni และ Miss Prisca Indileni Shimwoodshili ระหว่า งวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2559 และจาก University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย
ได้แก่ Mr. Fadrol Ab Manaf ระหว่างวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมประกอบด้วย ทัศนะศึกษา ณ สถานที่สาคัญในจังหวัดนครราชสีมา เช่น แหล่งโบราณคดี
บ้านธารปราสาท อุทยานปราสาทหินพิมาย เป็นต้น การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และนักศึกษา การศึกษาวัฒนธรรม
และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ดนตรีไทย โดยนักศึกษาดังกล่าวมีกาหนดเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

“สหกิจศึกษากับ มทส. เป็นของคู่กันมาแต่เริ่มแรก ถ้านักศึกษา มทส. เป็นสินค้า สหกิจศึกษา
ก็เป็นแบรนด์ของสินค้านั้น และไม่ใช่แบรนด์ธรรมดา แต่เป็นแบรนด์คุณภาพคับแก้วระดับสากลที่มีผู้ผลิต
หลายรายพยายามลอกเลียน สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ช่วยเตรียมและพัฒนาคนให้พร้อมสาหรับ
การออกไปสู่โ ลกกว้างแห่ง ความเป็น จริง ของการท างานและการใช้ชีวิต เป็น เส้น ทางเดินแห่ง โอกาส
ที่ เ ปิ ด สู่ ก ารได้ ง านท า และสร้ า งความส าเร็ จ ในวิ ช าชี พ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษามากมาย สหกิ จ ศึ ก ษา มทส.
จึงโดดเด่น มีแบบฉบับ มีวิสัยทัศน์ จับต้องได้ และเป็นของจริง”

Mr. Worapun Wongwai
Information technology (Enterprise Software)
CO-OP at University of Victoria (UVIC) in Canada

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

“ I work in Engineering department as research assistant, social media manager and
day to day help. My assignment are maintenance website, create Facebook official
page for MTIS program post and edit information, working on project called Web
crawler using Python as programming language and help arrange the international
conference called Pac-Rim. I love living in Canada and working in UVIC. Canada is
very nice and beautiful place food are great people are nice. Last I want to thank
to cooperative and career services department who give me this great opportunity
which gain me a lot of experiences and knowledge. Thank you.”

กิจกรรมในเดือนมีนำคม 2559
1-9 มี.ค.59
3 มี.ค. 59
7 มี.ค. 59

10 มี.ค.59
11 มี.ค. 59

- กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2558
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ
- ประชุมคณะทางาน SUT Jobfair & Coop Fair 2016
- บรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร และเทคนิคการ
เลือกสถานประกอบการ”
- อบรมการเขียนจดหมายและ RESUME เป็นภาษาอังกฤษ

18 มี.ค. 59
15 มี.ค.59

- SUT Jobfair & Coop Fair 2016
- กิจกรรม SUT SEE
- สอบ Pre-test กิจกรรม เตรียมความพร้อม TOEIC

24 มี.ค. 59

- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร”

25 มี.ค. 59
26-27 มี.ค.
59
31 มี.ค. 59

- กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน
- กิจกรรม “Industry-based Career Camp”
ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี
- บรรยาย หัวข้อ “จัดการให้ได้...วางแผนให้เป็น”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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