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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

“ สวัสดีปีใหม่ 2558 ” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 001/2558 ประจ าเดือนมกราคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด 

และ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง

ประชุมสารนิ เทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              

โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 

ร่วมกับคุณชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท       

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด และคุณวันชัย จารุนิเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จ ากัด 

ลงนามความร่วมมือกับเครือซีพี ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 

และบริษัทในเครือ  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ 

ลิมปิจ านงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี

ร่วมกับคุณบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

ทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

นามขององค์กร 

“ในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2558 น้ี 
ขออ านวยพรให้ทุกท่าน มีความสขุ ความส าเร็จ ปลอดทุกขโ์ศกโรคภัย 

สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งกายและใจ 
ชีวีสุขสดใส ตลอดปีใหม่นี้เทอญ” 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมค่าย

พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรการมเกษตรและอาหาร (Industry-based 

Career Camp 2014 ) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท 

บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และป่าสักฮิลไซด์ รีสอร์ท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจลักษณะของการท างานใน

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารได้ชัดเจน สามารถเลือกงานสหกิจ

ศึกษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนที่เหมาะสม

กับความต้องการของตนได้มากขึ้น  โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 53 คน 

ประกอบด้วย คณาจารย์ 3 คน บุคลากร 2 คน และนักศึกษา 48 คน โดย

กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในบริษัท  การฟัง

การบรรยาย เรื่อง "การขาย และการตลาดที่ดี" "การตรียมความพร้อม

เสริมขีดความสามารถทักษะที่จ าเป็นในการท างาน" และเข้าชมศูนย์เรียนรู้

วิถีชีวิตพอเพียงจ านวน 10 ฐาน  เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน 

Industry-based Career Camp 2014 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสหกิจศึกษาฯ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน         

สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ ครั้ง

ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคาร

บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย อาจารย์ ดร.  กัณทิมา              

ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน

ที่ประชุม 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม Industry-based Special 

Short Course เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ กลุ่มสมุนไพรหมู่บ้านดงบัง 

และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์และห่วงโซ่อุปทาน ลักษณะ

การด าเนินงานของกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) รวมไปถึงความรู้

เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 88 คน 

ประกอบด้วย คณาจารย์ 2 คน บุคลากร 6 คน และนักศึกษา  80 คน โดย

กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ

กิจการเพื่อสังคม การบรรยายในหัวข้อ “การปลูกพืชสมุนไพร การส่งเสริม

การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและกิจการเพื่อสังคม” ชมสถานที่จริงเพื่อดู

กระบวนการปลูกพืชสมุนไพรโดยไม่ใช้สารเคมี การเยี่ยมชมโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

Industry-based Special Short Courses 

 

“ไดม้ีโอกาสสร้างเครือข่ายในด้านการท างานมากขึ้น รวมถึงได้

รู้จักเครือข่ายในสายงานที่ไปสหกิจศึกษาจากคนในที่ท างาน 

และมีความมั่นใจในเรื่องภาษามากขึ้น” 

นายหัสด ีพิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ  Bitmanagement Software GmbH 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ “อาชีพวิศวกร : โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 11-13 

ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

ความส าคัญของการเตรียมตัวสู่อาเซียน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

วิศวกรในอาเซียนและแนวทางการเตรียมตัวและท างาน รวมถึงความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท างานในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

69 คน ประกอบด้วย วิทยากร 5 คน คณาจารย์ 2 คน บุคลากร 2 คน และ

นักศึกษา 60 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง รอบรู้อาเซียน 

360 องศา โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฏ์พร วัฒนวาทิน จากส านักวิชาเทคโนโลยี

สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การบรรยายเรื่อง อาชีพวิศวกร : 

โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน โดย ดร.การุญ จันทรางศุ  อุปนายกสภาวิศวกร 

คนที่ 1  และศึกษาดูงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

เป็นต้น 

อาชีพวิศวกร : โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรม

สัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจ าปี 2557 ในหัวขอ้ 

“การก าหนดลักษณะงาน/หัวข้อโครงงานที่มี คุณภาพ การวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 

เวลา 09.00-13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการสหกิจศึกษา ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษาและสถานประกอบการ

ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการด้วย โดยมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 79 คน  ประกอบด้วย คณาจารย์และวิทยากร 

จ านวน 9 คน พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ จ านวน 41 คน  

และนักศึกษา 29 คน 

สัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 

โครงการดีๆ แทนค าขอบคุณ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

จัดท าของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับ

พนั ก งานที่ ป รึ กษาสหกิจ ศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อแทน

ค าขอบคุณ 

  

กิจกรรมในเดือนมกราคม 2558 

  

กิจกรรม        
รับสมัครงาน

และ
ประชาสัมพันธ์

สถาน
ประกอบการ
เดือนมกราคม 

2558 

15 ม.ค. 2558 
 
20 ม.ค. 2558 
 
22 ม.ค. 2558 
 
23 ม.ค. 2558 
 
 

Yannix (Thailand) 
9.00 น. โถง อ.เรียนรวม 1 
ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 13.00 น. B3101 
Cannon (Thailand) 
13.00 น. โถง อ.เรียนรวม 1 
Makita Manufacturing 
(Thailand) 13.00 น. 
B1210  
 

6-9,12 ม.ค. 2558 - ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาและมอบกระเช้า 

12-16 ม.ค. 2558  - สัปดาห์ภาพยนตร์พัฒนาอาชีพ 

15 ม.ค. 2558  - ความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

16 ม.ค. 2558  - วัฒนธรรมข้ามชาต ิ

22 ม.ค. 2558  - เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

23 ม.ค. 2558  - รูปแบบและลักษณะองค์กรธุรกิจ 

28 ม.ค. 2558  - เทคนิคการปรับตัวในสภาวะกดดัน 

- ประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา                   

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

ทุกวันพธุและศุกร ์ - ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

ทุกวันอังคาร,ศุกร์ (sec 1) และทุกวันเสาร์,อาทิตย์ (sec 2)                

- TOEIC เตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาและบุคลากร (เปิดอบรม 2 sec)           
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล ์: coop@sut.ac.th 

 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษา จ านวน 634 คน จาก 28 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 400 แห่ง ระหว่างวันที่ 

2 มิถุนายน – 19 กันยายน 2557 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้สะท้อนผลการประเมินตนเอง เกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น              

ดังแสดงในกราฟที่ 1 และสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่เขาได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังแสดงในกราฟที่ 2  

ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

กราฟที่ 1 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

กราฟที่ 2 ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษา 


