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SUT COOP ASEAN CAMP 2016

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาและกิจการนานาชาติเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัด “SUT COOP ASEAN
CAMP 2016” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมความพร้อม และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ และผู้แทนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเข้า
ร่ ว มงาน อี ก ด้ ว ย โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก อาจารย์ อ รรจน์ สี ห ะอ าไพ วิ ท ยากรอิ ส ระ และคุ ณ ธี ร ะศั ก ดิ์ สงวนมานะศั ก ดิ์ ต าแหน่ ง Asia University Relation &
Recruitment Manager , Talent Acquisition Manager , Human Resources บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ก่อนนักศึกษา
เดินทางมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ
ห้องอบรม 1 อาคารสุรเริงไชย เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คน

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ฟังโอวำทหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 3/2558

จัดกิจกรรมสัมภำษณ์และสัมมนำ

ศูนย์สหกิจ ศึก ษาและพัฒนาอาชีพ จั ดกิจ กรรมรับ ฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจ
ศึ ก ษา ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3/2558 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2559
เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้ อ ง B201 อาคารเรี ย นรวม 1 โดยได้ รั บ เกีย รติจ าก
อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
เป็นประธานในการให้โอวาท และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการทางาน
แบบมือ อาชีพ ” เพื่อ ให้ นัก ศึกษาได้มีก ารเตรีย มความพร้อมก่อนเข้า สู่โลกอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 333 คน

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ร่ ว มกั บ สาขาวิช าต่ า ง ๆ ได้ ร่ ว มจั ด กิ จ กรรม
สัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่าง
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภาย ใต้การกากับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนาเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็ น
สาระสาคัญ ของสหกิจ ศึ ก ษา ทั้งนี้ ก ารแลกเปลี่ย นประสบการณ์ มีรูป แบบการ
นาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหน้าห้องเรียน และการจัดโปรสเตอร์นาเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษา

Industry – based Special Short Courses

ประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ได้ จั ด กิ จ กรรม Industry-based Special
Short Courses : อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ โ ครงการ Industry-based
Career Development เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2559 ณ บริ ษั ท
ซัมมิท ออโตบอดี้ อินดัสตรี จากัด และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิ ต รถยนต์ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมตั้ ง แต่ ต้น น้าจนถึ ง ปลายน้ า ตลอดจนเกิด
การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการ
ผลิตรถยนต์ ทาให้มีความรู้ความเข้า ใจในหน้าที่การทางานมากยิ่งขึ้น และทราบ
แนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ มี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 48 คน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นาโดยนายโทชิคาสึ มัทซึโอ ตาแหน่ง General Manager บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค
(ประเทศไทย) จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ 15 และ 17 มิ ถุ น ายน 2559 ในการเดินทาง
มาประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานและรั บ พนั ก งานเข้ า ร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดั ง กล่ า วจ านวน 15 คน ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิศ วกรรมอุ ตสาหการ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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ทุนสหกิจศึกษำนำนำชำติ

สัมภำษณ์นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานในต่างประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีนักศึกษา
เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกจานวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ และนางสาว
อัญชลิการ์ มาฟู จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) โดยนักศึกษาทั้งสอง
ได้รับทุนสนับสนุนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน
40,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า เดิ น ทางโดยสารเครื่ อ งบิ น ไป-กลับ
ระหว่างประเทศ (อัตราตั๋วชั้นประหยัด ) ค่าพาหนะอื่น ๆ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบิน
และค่าเบี้ยประกันชีวิต

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ส รรหาและ
คัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ในโอกาส
มาคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาประจาปี
ของบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจ
ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ โดยมี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิ ศ วกรรมธรณี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี เข้ารับการสัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ จานวน 20 คน

สหกิจศึกษำนำนำชำติ

ศูนย์สหกิจ ศึก ษาและพัฒนาอาชีพ ได้ป ระสานงานและจัดหางานสหกิจ ศึกษานานาชาติ ร่ว มกับ สานัก วิชา และมหาวิทยาลัย ในต่า งประเทศภายใต้โครงการ
ความร่วมมือกับ มทส. ในการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งนี้มี นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในภาคการศึกษาที่ 1/2559
(ระหว่าง 4 กรกฎาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558) รวมจานวน 9 คน โดยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจานวน 2 แห่ง และบริษัทเอกชน จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1) นางสาวปริญธิดา สังวาลประดิษฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2) นางสาวปารวี
โภคสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ University of Victoria ประเทศแคนาดา ภายใต้ความร่วมมือ
กับ WACE-ISO@SUT 3) นางสาวอั ญ ชลิก าร์ มาฟู สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารจั ดการ (โลจิ สติก ส์) และ 4) นายนิมิต นิว รณุสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารจัดการ
(โลจิ ส ติ ก ส์ ) ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ PKT Logistics (M) Sdn. Bhd. ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ Universiti Utara Malaysia (UUM)
ประเทศมาเลเซีย 5) นายภควัตร ภูคาศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ 6) นางสาวคณิตา อินทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท กรีนเวิลด์เจเนติกส์ ประเทศมาเลเซีย 7) นางสาววราภรณ์ แทวกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ 8) นางสาวกานต์สินี
แหลมเฉียบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษัท บิ๊กเอ็ม กรุ๊ปเซอร์วิส จากัด ประเทศพม่า 9) นางสาวชุติมา ดาเลิศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Botanical Garden Munich ประเทศเยอรมัน

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อำจำรย์เศรษฐวิทย์ ภูฉำยำ
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
วิศวกรรมโทรคมนำคม
“มุมมองของอำจำรย์ที่มีต่อกำรจัดสหกิจศึกษำว่ำสำมำรถช่วยพัฒนำนักศึกษำได้อย่ำงไร เมื่อยึดปรัชญำของสหกิจศึกษำที่ว่ำ
“รูจ้ ักตน รูจ้ ักคน รูจ้ ักงำน” เมื่อมองไปที่ตัวนักศึกษำผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
“รู้จักตน” ชีวิตกำรเรียนในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น นักศึกษำจะต้องเรียนวิชำกำรและปฏิบัติมำกมำยหลำยวิชำ ทำให้ในระหว่ำงเรียน
นักศึกษำจะยังไม่ “รู้จักตน” ว่ำชอบหรืออยำกทำอะไรที่เกี่ยวกับวิชำชีพของตนหลังจำกจบกำรศึกษำ แต่เมื่อ นักศึกษำ ได้ก้ำวเข้ำสู่
สหกิจศึกษำ และย่ำงก้ำวเข้ำสู่สถำนประกอบกำรณ์คุณภำพที่ตนเองเลือก นักศึกษำจะได้เริ่มสัมผัส กับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพที่ตนเองได้ร่ำเรียนมำจำกรั้วมหำวิทยำลัย หลังจำกที่ได้ สัมผัสจริงกับทัก ษะทำงวิชำชีพ นักศึกษำจะสำมำรถ
แยกแยะควำมชอบหรือไม่ชอบได้ด้ว ยตนเอง กำรแยกแยะควำมชอบหรือไม่ ชอบดั งกล่ำ ว ส่งผลให้นัก ศึก ษำ “รู้จัก ตน” ดังนั้น
สหกิจศึกษำจึงเปรียบเสมือนสะพำนทำให้นักศึกษำผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ “รู้จักตน” ได้เป็นอย่ำงดี
“รู้จักคน” ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น กลุ่มคนที่นักศึกษำได้พบพูดคุยและร่วมทำงำนได้แก่ อำจำรย์ บุคลำกร พี่ๆ เพื่อนๆ
น้องๆ ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนในรั้วมหำวิทยำลัย แต่หลังจำกที่นักศึกษำได้ก้ำวเข้ ำสู่สหกิจศึกษำ นักศึกษำจะได้พบพูดคุยร่วมท ำงำน
กับกลุ่มคนมำกมำยหลำกหลำย สหกิจศึกษำเป็นดั่ง สะพำนทำให้นักศึกษำได้ก้ำวเข้ำสู่ โลกแห่งกำรทำงำน ทำให้นักศึกษำได้มีทักษะ
กำรสื่อสำร ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม ได้เรียนรู้กำรเข้ำสังคมที่แตกต่ำงจำกรั้วมหำวิทยำลัย และที่สำคัญคือได้เรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำหำ
สังคมส่วนใหญ่ ดังนัน้ สหกิจศึกษำจึงเปรียบเสมือนสะพำนให้นักศึกษำก้ำวข้ำมเข้ำไปสู่กำร “รูจ้ ักคน”
“รู้จักงำน” ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น งำนที่ได้ทำเกี่ยวข้องมำกมำยหลำยวิชำซึ่งผสมผสำนกันไป ทำให้นักศึกษำได้เรียนรู้
งำนที่หลำกหลำย ซึ่งงำนที่หลำกหลำยนั้นมีงำนวิชำชีพเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น จึงทำให้ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยได้เรียนรู้งำน
วิชำชีพไม่หลำกหลำยเท่ำโลกแห่งกำรทำงำนจริง สหกิจศึกษำเปรียบดังสะพำนที่เชื่อมชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยกับโลกแห่งกำรปฏิบัติงำนจริง
เมื่อนักศึกษำได้สัมผัสเนื้องำนจริง สัมผัสเครื่องมือวัด อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ และสัมผัสกับปัญหำที่เกิดขึ้น ตลอดจน
วิธแี ก้ปัญหำในโลกแห่งกำรทำงำนจริงทำให้นักศึกษำที่ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ “รูจ้ ักงำน”
สหกิจศึกษำ เปรียบดั่งสะพำนที่พัฒนำนักศึกษำให้ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” เตรียมพร้อม ก่อนที่จะจบกำรศึกษำเป็นบัณฑิต ที่
พร้อมก้ำวเข้ำสู่โลกแห่งกำรปฏิบัติงำนจริง”

กิจกรรมในเดือนกรกฎำคม 2559
30 มิ.ย. -1 ก.ค.
59
4 ก.ค. 59
4-6 ก.ค. 59
4-10 ก.ค. 59
11-17 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59

- เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ
- SUT COOP ASEAN CAMP 2016
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม (FM:CO4-2-05) และ (FM:CO4-2-06)
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
(FM:CO4-2-07) และรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
- บรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร และเทคนิคการเลือก
สถานประกอบการ”

18-24 ก.ค. 59
21-25 ก.ค. 59
25-26 ก.ค. 59
28 ก.ค. 59
28 ก.ค.-3 ส.ค. 59
28 ก.ค.-3 ต.ค. 59

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม (FM:CO4-2-08)
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 ยืนยันคุณสมบัติก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สอบ Pre-test กิจกรรม เตรียมความพร้อม TOEIC
- บรรยาย หัวข้อ “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบ
สมัคร และประวัติส่วนตัว”
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 พบคณาจารย์กอ่ นเลือกสถาน
ประกอบการ
- กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิ
ตาบลสุณรฑินารี
าเภอเมื
มา 30000
โทรศัI ศูพนท์ย์0-4422-3046-57
อีเมล์ : coop@sut.ac.th
ร่วมสร้ทายาลั
งคุณย ภาพบั
ต ร่วอมเสริ
มคุอณงค่จัางชีหวั
วิตดด้นครราชสี
วยประสบการณ์
ทางาน
สหกิจศึกษาและพัฒโทรสาร
นาอาชีพ0-4422-,3053
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
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