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NEWSLETTER 
สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 08/2559 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2559 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ สถาบันไทยเยอรมนั 
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดโครงงาน
ของนักศึกษา ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมี 
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยได้รับ
เกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการ ได้แก่ คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจกรรมสัมมนำพนักงำนที่ปรึกษำจำกสถำนประกอบกำร 

คุณณัฐพงษ์ ชินวงศ์ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)    
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณวิเคต  จิตติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท       
จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การด าเนินงาน           
สหกิจศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฎิบัติงานที่ บริษัท จาโตโค 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ                
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนีจ้ านวนทั้งสิ้น 81 คน 
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 ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  Miss Eri Ono นักศึกษาจาก 
University of Victoria ประเทศแคนาดา ซ่ึงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท 
เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 
ในการเดินทางมาต่ออายุวีซ่า ที่ส านักงาน ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2559  และได้น าเสนอประสบการณ์การท างานสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ร่วมกับ Miss La Thi Quyen นักศึกษาจาก Thai Nguyen University ประเทศ
เ วี ย ดนาม  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ กษา ได้ รั บฟั งประสบการณ์ และตั วอย่ า ง                          
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างประเทศ 

 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนครั้งที่ 2/2559 

 

ประชุมประธำนคณำจำรย์นิเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ า         
ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร
วิชาการ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์     
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สาขาวิชา        
ได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้สาขาวิชาได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ      
เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2559 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น.                     
ณ ห้อง B4101 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       
ให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา โดยในสัปดาห์แรกของการเรียน         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการ แนวคิด และกระบวนการ     
สหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยภาคการศึกษาที่ 
1/2559 มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1,011 คน 

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำเตรียมสหกิจศึกษำ 

 

Intercooperative Experience Sharing 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และประชุมวัจนสาร อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี         
เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในช่วง
ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป  
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการสัมภาษณ์ทักษะด้านความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อสมัครโครงการ ASEM Work Placement Program  
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ อาจารย์ ดร. อัจฉรา
วรรณ บุรีภักดี และอาจารย์ Jason Biscombe ซ่ึงมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ 
จ านวน 4 คน ได้แก่ 1) นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ 2) นายชัยภัทร อยู่สะอาด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรม
อากาศยาน) 3) นางสาวฐิตาภา วิจิตรธงชัย นักศึกษาสาขาวิชาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
และ 4) นายภานุ เดช สารพัฒน์  นัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ในปีการศึกษา 2558  มีนักศึกษา จ านวน 1,699 คน จาก 32 หลักสูตร ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 610 แห่ง ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 - 24 
มิถุนายน 2559 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสถานประกอบการได้ประเมินคุณภาพนักศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินตนเองของนักศึกษำสหกิจศึกษำหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำที่ 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมสัมมนาคณะอนุกรรมการ
บริหารเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 อาคารสัมมนา ภูธาราฟา้ 
รีสอร์ท วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน   
ที่ผ่านมา ทบทวนแผนกลยุทธ์  การจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยกิจกรรม    
สัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “สหกิจศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การทบทวน
กิจกรรม เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายเพื่อจัดท า
โครงการปีงบประมาณ 2560 พร้อมเตรียมการวางแผนและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 55 คน จากสถาบันสมาชิก 14 แห่ง 
และจากสถานประกอบการ 2 แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรำฟแสดง ผลกำรประเมินคุณภำพนักศึกษำโดยสถำนประกอบกำร 
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1 ส.ค.-23 ก.ย. 
59 

- ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชา  

18 ส.ค. 59 
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 
- รับสมัครงานโดย บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 

4 ส.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยในสถานประกอบการ” 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 ส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

19 ส.ค. 59 
- กิจกรรม Inter Manner 
- Industry-based Special Short Courses : ธุรกิจเกี่ยวกับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กลุ่มบริษัท ซีดีจี กทม. 

 
- รับสมัครงานโดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

- ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ 
25 ส.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร” 

5 ส.ค. 59 - ต้อนรับคณะดูงานจาก ม. เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 26 ส.ค. 59 
- วันสุดท้ายของการยื่นค ารอ้งขอเปลี่ยนแปลงไปปฎิบัติงาน    

สหกิจศึกษา 1/2559 

8-14 ส.ค. 59 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกข้อมูลรายงานความ 
ก้าวหน้าครั้งที่ 2 

 
- รับสมัครงานสหกิจศึกษาและรับสมัครพนักงานโดย        

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11 ส.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “จัดการให้ได้...วางแผนให้เป็น” 29 ส.ค. 59 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
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นำงสำวปุญนภัส บุรำคร 
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2558 
ปฏิบัติงำน ณ กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กองพล อำรีรักษ์ 
ประธำนคณำจำรย์นิเทศสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 

“สหกิจศึกษำในมุมมองของผม ถือว่ำมีควำมส ำคัญมำกในกำรพัฒนำนักศึกษำ เพรำะสหกิจศึกษำ คือ 
กำรให้นักศึกษำไปท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร ไปเรียนรู้ชีวิตจริง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถจะเจอได้    
ในมหำวิทยำลัย นักศึกษำต้องไปปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ไปเจอผู้คนมำกมำย หลำกหลำยควำมคิด รวมถึง
ไปเจอกับปัญหำจริงในทำงวิชำชีพ สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งท่ีท้ำทำยอย่ำงมำกส ำหรับนักศึกษำ และถือเป็น
โอกำสที่ดีท่ีนักศึกษำจะได้พิสูจน์ตนเองว่ำมีควำมพร้อมมำกเพียงใดในกำรประกอบอำชีพในสำขำที่ตนเอง
เรียน ซึ่งหลำยคนอำจพบจุดบกพร่องของตนเอง จะได้รีบแก้ไขก่อนที่จะจบกำรศึกษำ และที่ส ำคัญ         
ที่นอกเหนือจำกเรื่องวิชำกำร คือ “กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมรอบข้ำงในทำงที่เหมำะสม” ซึ่งประเด็นนี้    
เป็นประเด็นที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรท ำงำนในชีวิตจริง ซึ่งถ้ำนักศึกษำสำมำรถปรับตัวได้จะท ำให้
นักศึกษำมีควำมสุขกับกำรท ำงำนนั่นเอง” 

“มีควำมรู้สึกยินดีและปลื้มปีติ เป็นอย่ำงยิ่ ง เพรำะกำรเข้ำ ไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำที่                 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นควำมใฝ่ฝัน เมื่อได้มีโอกำสเข้ำมำศึกษำและปฏิบัติงำนจริง       
พี่ๆ ทุกคนที่กองวิจัยและพัฒนำวิศวกรรมระบบทำงพิเศษของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย          
มีควำมเป็นกันเองและพร้อมถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ต่ำงๆ รวมถึงอธิบำยให้เกิดควำมเข้ำใจในสิ่ง          
ที่ต้องกำรทรำบได้ ระหว่ำงปฏิบัติงำนได้ใช้โปรแกรมจ ำลองสภำพจรำจรระดับจุลภำคด้วย AIMSUN 
8.0.8 อีกทั้งได้ดูงำนนอกพื้นที่ที่กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยรับผิดชอบท ำให้รู้ว่ำสิ่งที่เรำก ำลัง
ปฏิบัติอยู่นั้น เป็นสิ่งที่จะน ำไปให้ชำวไทยได้ใช้บนทำงพิเศษ เพื่อเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ว            
ในกำรคมนำคม” 

กิจกรรมในเดือนสิงหำคม 2559 
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