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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 01/2559 ประจ ำเดือนมกรำคม 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ WACE ISO @SUT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Planning Institute for 
High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” ระหว่างวันที่ 1–4  ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา องค์กรเครือข่าย ความร่วมมือที่มีการด าเนินงานสหกิจศึกษาได้ร่วมประชุมและระดมค วามคิดเห็นเกี่ยวกับ                  
การด าเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาและน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของประเทศ  
ก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของแต่ละประเทศ ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและต่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม
รับการอบรม จ านวน 31 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย Australia 2 คน Japan 1 คน Namibia 7 คน South Africa 5 คน ไทย 15 คน และ United Arab 
Emirates 1 คน 

Planning Institute for High Impact Cooperative And Work-Integrated Education 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนอาชีพ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว 
โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 
ธันวาคม 2558 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้อง B2104 อาคารเรียนรวม 1        
ทั้งนี้กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดขึ้นในโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
นานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวและ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ 
รวมถึงแนวทางการปรับตัวอีกด้วย โดยมีนักศึกษา เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
จ านวน 252 คน 

รับสมัครนักศึกษำสหกิจศึกษำ วัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว 

แนะแนวว่ำที่บัณฑิตสู่อนำคตอันสดใสในกำรท ำงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา หัวข้อ “จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น” โดย ได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ 
วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัยทัวร์ จ ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย         
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558  โดยในหัวข้อนี้ เป็นการเรียนในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการและการวางแผนการท างาน โดยใช้หลักการต่าง  ๆ เช่น       
การควบคุมคุณภาพ Quality Control (QC) กิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ Quality 
Control Circle (QCC) การประกันคุณภาพ Quality Assurance (QA)  ระบบ
การบริหารปรับรื้อ (Reengineering) ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total 
Quality Management (TQM)  ระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) บุคลากรยุคแห่ง
คุณภาพ (3 H)  และ PDCA เป็นต้น 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม “เตรียม
ความพร้อมและสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา” ส าหรับนักศึกษาที่
จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 3/2558 และ 1/2559 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ 
ห้อง B1114 และห้องสัมภาษณ์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษา
ให้ความสนใจจ านวนมาก 

บรรยำย หัวข้อ “จัดกำรให้ได้ วำงแผนให้เป็น” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิตสู่อนาคตอันสดใส”       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง บุคลิกลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบุคลิก
ของตนเอง และน าไปสู่การปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังมี        
การบรรยาย เรื่ อ ง  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน  เทคนิคการตอบค าถาม                
ขณะสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพเบื้องต้นในการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ยังมีการ
จ าลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานเพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบอีกด้วย 
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ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จั ดประชุ มคณะกรรมการประจ า                  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 
2558 ณ ห้องประชุมสารนิ เทศ อาคารบริหาร และห้องประชุมวัจนสาร        
อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิเช่น ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ          
การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา 
เถื่อนนาดี รองผู้อานวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Ms. Sophia อาจารย์จาก 
Hunan University of Humanities, Science and Technology สา ธ า รณรั ฐ
ประชาชนจีน ในโอกาส มาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 
ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้หารือเร่ืองการ
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา       
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย   
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน 6 คน 
โดยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง 
“นโยบายการจัดสหกิจศึกษาและปัจจัยส าคัญที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา” เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนครั้งที่ 4/2558 ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณอนันต์ ทองใบ เจ้าหน้าที่
สรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท 
พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 
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4 ม.ค. 59 - ปฐมนิเทศนักศึกษาจาสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของมทส.  

19 ม.ค. 59 - ประชุมหัวหนา้ฝ่ายศูนย์สหกจิศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2559 

7 ม.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกการท างาน” 21 ม.ค. 59 - ประกวดผลงานสหกจิศึกษาดีเด่น 

8 ม.ค. 59 - จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกจิ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559 

24 ม.ค. 59 
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่าง

สร้างสรรค์” 

13 ม.ค. 59 
- ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
25 ม.ค.59 

- วันสุดท้ายของการยื่นค ารอ้งขอเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา 3/58 

14 ม.ค. 59 

- ร่วมประชุมและรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
ประเมินการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 

- บรรยาย หัวข้อ “อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ” 

29 ม.ค.59 
- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกจิศึกษา 2/2558 
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล์ : coop@sut.ac.th 
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นำงสำวมนรดำ สขุประชัย นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 1/2558 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ  RMIT University ประเทศออสเตรเลีย 

นายภานุเดช สารพัฒน์  
นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาที ่  
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

“การไปสหกิจศึกษาต่างประเทศนอกจากการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้ว ยังต้องมีการจัดการตัวเองมากข้ึน 
เพราะไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมไทยที่คุ้นเคย โดยประเทศออสเตรเลีย ทุกอย่างแตกต่างจากประเทศไทย          
โดยสิ้นเชิงเลย ทั้งวัฒนธรรมการท างาน การใช้ชีวิตของคนออสเตรเลีย การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
เพราะฉะนั้นการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวค่อนข้างมาก      
ถึงมากที่สุด” 

“บริษัทจะประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมเองต้องมีการรายงานความคืบหน้าในแต่ละวันว่าท าอะไรบ้าง       
ซึ่งแน่นอนต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการรายงาน แรกๆ รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะคิดค าศัพท์ไม่ออก และไม่มีความรู้
เกี่ยวกับ grammar เลย แต่ในช่วงท้ายของการปฏิบัติสหกิจศึกษากระผมมีความกล้ามากขึ้น เพราะเรียนรู้
เทคนิควิธีการพูดต่อที่ประชุม ซึ่งพ่ี ๆ ทุกคน ต่างยินดีที่จะสอนงาน และอธิบายสิ่งต่างๆ ที่ผมไม่เข้าใจ         
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท าให้ผมมีความมั่นใจในการสื่อสารมากข้ึน” 

อวยพรปีใหม่ศำสตรำจำรย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้ำน นำยกสมำคมสหกิจศึกษำไทย 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการ   
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่  ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ 

ประสบกำรณ์จำกรุ่นพี่สหกิจศึกษำ.....ถึงรุ่นน้อง 


