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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 008/2558 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
รองผู้ อ านวยการศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ ให้ การต้ อนรับ                 
Mr. Shakeel Ori, Director of Cooperative Education จ า ก  Durban 
University of Technology  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ซ่ึงได้มาเยือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ในการนี้ ได้หารือ
เรื่องการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมี          
การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ Durban 
University of Technology ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์จากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และอาจารย์ 
ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมในการ
หารือและให้การต้อนรับด้วย 

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
รองผู้ อ านวยการศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้ ให้ การต้อนรับ              
Prof. John Jiang, Director of The Office of International Cooperation 
and Exchange และ Asst. Prof. Xie Guihui, Assistant President จาก Hunan 
University of Humanities, Science and Technology (HUHST) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เมื่อวันพุธที่               
29 กรกฎาคม 2558  ในการนี้ ได้หารือเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ
และสหกิจศึกษานานาชาติ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าคณะ
เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำเตรียมสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกจิศกึษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 
B5101 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยให้ความรูแ้ก่
นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา โดยในสัปดาห์แรกของการเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ            
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยภาคการศึกษาที่ 
1/2558 มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 743 คน 

กำรเขียนจดหมำยสมัครงำนภำษำอังกฤษ 

International COOP Experience Sharing 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงาน
ภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 
B5101 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ให้เกียรติ       
เป็นวิทยากร โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้        
และทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้        
ในการสมัครงานสหกิจศึกษาและการสมัครเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ศู นย์ สหกิ จ ศึ กษา และพัฒนาอาชี พ  จั ดกิ จ ก ร รม  International COOP 
Experience Sharing ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 
2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 2 คน จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย 
ได้แก่  Mr. Osman Allouch และ Mr. Zein Jaber มาปฏิบัติงาน ณ บริษัท      
เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
ในต่างประเทศ       

รับนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
นานาชาติ ให้กับ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 2 คน จาก RMIT 
University ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Mr. Osman Allouch และ Mr. Zein 
Jaber ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมประกอบด้วย International 
COOP Experience Sharing ทัศนะศึกษา ณ สถานที่ส าคัญในจังหวัดนครราชสีมา 
เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท อุทยานปราสาทหินพิมาย เป็นต้น การเรียน
ภาษาไทยเบื้องต้น การศึกษาวัฒนธรรมและกีฬาพื้นบ้าน เช่น มวยไทย              
โดยนักศึกษาดังกล่าวมีก าหนดเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2558       
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณโรเบิต สัมโย ต าแหน่ง

ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ และคณะ จาก บริษัท แม่น้ าสแตน

เลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจ าหน่าย  

เส้นลวดสแตนเลส เพลาสแตนเลส และลวดเชื่อมสแตนเลส ในการนีไ้ด้หารือ

แนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่       

23 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

รับสมัครงำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ และบริษัท 
แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของบริษัท แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ 
ผลิตและจ าหน่ายเส้นลวดสแตนเลส เพลาสแตนเลส และลวดเชื่อมสแตนเลส         
ในการนี้ยังมีการรับสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 
และภาค 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา10.00 น.-12.00 น.   
ณ ห้อง B5203 และ เวลา16.00 น.-16.30 น. ณ B5101 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณณัฐฐิญา ทองเจริญ 
ต าแหน่งผู้จัดการโรงงาน บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และคณะ           
ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและเคมีภัณฑ์ ในการนี้
ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา       
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย   
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 คน โดยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการจัดสหกิจศึกษาและปัจจัยส าคัญท่ีมี
บทบาทต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา” มื่อวันจันทร์ที่  3 สิงหาคม 2558            
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 
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3-7 ส.ค.58 - กิจกรรมพบคณาจารย์กอ่นเลือกสถานประกอบการ 
2/2558 

14-20 ส.ค.58 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานความก้าวหนา้ในการ

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ 

3 ส.ค.-25 ก.ย.58  - ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ 14-21 ส.ค.58 - สัปดาห์ภาพยนตร์พัฒนาอาชพี 

6 ส.ค.58 
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งานอยา่ง          

มืออาชีพ” 
20 ส.ค.58 

- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา
อย่างชาญฉลาด” 

7 ส.ค.58 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ส.ค.58 
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์สหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

10 ส.ค.58 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 ส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา 27 ส.ค.58 
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการจัดการและวางแผนการท างาน

อย่างมืออาชีพ” 
    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล์ : coop@sut.ac.th 

 

กิจกรรมในเดือนสิงหำคม 2558 

ผลกำรประเมินตนเองของนักศึกษำสหกิจศึกษำหลังเสร็จส้ินกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ในปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษา จ านวน 1,570 คน จาก 30 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในประเทศ จ านวน 693 แห่ง   

และสถานประกอบการต่างประเทศ 1 แห่ง ระหว่างวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 – 19 มิถุนายน 2558 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้สะท้อนผล

การประเมินตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้น ดังแสดงในกราฟ 

ผลกำรประเมินตนเองของนักศึกษำหลังจำกเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 


