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Planning Institute for High Impact Cooperative And Work-Integrated Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ WACE ISO @SUT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Planning Institute for
High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” ระหว่างวันที่ 1–4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ให้ สถาบั นอุ ดมศึก ษา องค์ก รเครือ ข่ า ย ความร่ว มมือ ที่มีก ารดาเนินงานสหกิจ ศึก ษาได้ร่ว มประชุมและระดมค วามคิดเห็ นเกี่ย วกับ
การดาเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาและนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของประเทศ
ก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ของแต่ละประเทศ ตลอดจนการกาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและต่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม
รั บ การอบรม 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
ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รับสมัครนักศึกษำสหกิจศึกษำ

วัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม “เตรียม
ความพร้อมและสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา” สาหรับนักศึกษาที่
จะปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษา 3/2558 และ 1/2559 ส าหรั บ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิศ วกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศ วกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ
ห้อง B1114 และห้องสัมภาษณ์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษา
ให้ความสนใจจานวนมาก

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนอาชีพ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว
โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอาไพ ผู้อานวยการศูนย์การศึก ษา
ต่อ เนื่อ ง มหาวิทยาลัย รังสิต เป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ เมื่อ วันศุก ร์ที่ 4
ธั น วาคม 2558 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้ อ ง B2104 อาคารเรี ย นรวม 1
ทั้งนี้กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจ
ศึก ษาและพัฒนาอาชีพ ได้จั ดขึ้ นในโครงการเตรีย มความพร้อ มสหกิจ ศึ ก ษา
นานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวและ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
รวมถึ งแนวทางการปรับ ตัว อี ก ด้ว ย โดยมีนัก ศึก ษา เข้ า ร่ว มกิจ กรรมดังกล่า ว
จานวน 252 คน

แนะแนวว่ำที่บัณฑิตสู่อนำคตอันสดใสในกำรทำงำน

บรรยำย หัวข้อ “จัดกำรให้ได้ วำงแผนให้เป็น”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่ว มกับ บริษั ท แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์วิส
จ ากั ด (มหาชน) จั ด กิ จ กรรม “AIS แนะแนวว่ า ที่ บั ณ ฑิ ต สู่ อ นาคตอั น สดใส”
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยในกิจ กรรมดังกล่าวได้มีการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง บุคลิกลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบุคลิก
ของตนเอง และน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพของตนเอง นอกจากนี้ ยั ง มี
การบรรยาย เรื่ อ ง เทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ ง าน เทคนิ ค การตอบค าถาม
ขณะสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพเบื้องต้นในการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ยังมีการ
จาลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานเพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบอีกด้วย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา หัวข้อ “จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น ” โดย ได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์
วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัยทัวร์ จากัด เป็นวิทยากรบรรยาย
เมื่อ วันพฤหั สบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยในหั ว ข้ อ นี้ เป็ นการเรีย นในเรื่ อ ง
เกี่ ย วกั บ การจั ด การและการวางแผนการท างาน โดยใช้ ห ลั ก การต่ า ง ๆ เช่ น
การควบคุมคุณภาพ Quality Control (QC) กิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ Quality
Control Circle (QCC) การประกั น คุ ณ ภาพ Quality Assurance (QA) ระบบ
การบริหารปรับรื้อ (Reengineering) ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total
Quality Management (TQM) ระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) บุคลากรยุคแห่ง
คุณภาพ (3 H) และ PDCA เป็นต้น

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ

ประชุมคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำนครั้งที่ 4/2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผู้อานวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา
เถื่ อ นนาดี รองผู้ อ านวยการศู น ย์ ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ Ms. Sophia อาจารย์ จ าก
Hunan University of Humanities, Science and Technology สา ธ า รณรั ฐ
ประชาชนจีน ในโอกาส มาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันศุกร์ที่ 18
ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้หารือเรื่องการ
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจ ศึก ษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ วัน ศุก ร์ ที่ 25 ธันวาคม
2558 ณ ห้ อ งประชุ ม สารนิ เ ทศ อาคารบริ ห าร และห้ อ งประชุ ม วั จ นสาร
อาคารพญาไทพลาซ่ า โดยมี ศ าสตราจารย์ ดร.ประสาท สื บ ค้ า อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และ
เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา อาทิ เ ช่ น ผลการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ
การประเมินผลการปฏิบัติงานนัก ศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นแนว
ทางการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป

ต้อนรับสถำนประกอบกำร

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน

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

ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ น าโดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ นิ ติ ย า
เถื่อนนาดี รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จานวน 6 คน
โดยรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง
“นโยบายการจัดสหกิจศึกษาและปัจจัยสาคัญที่มีบทบาทต่อการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษา” เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ

ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ทางาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อวยพรปีใหม่ศำสตรำจำรย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้ำน นำยกสมำคมสหกิจศึกษำไทย
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อานวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ

ประสบกำรณ์จำกรุ่นพี่สหกิจศึกษำ.....ถึงรุ่นน้อง
“การไปสหกิจศึกษาต่างประเทศนอกจากการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้ว ยังต้องมีการจัดการตัวเองมากขึ้ น
เพราะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นวั ฒ นธรรมไทยที่ คุ้ น เคย โดยประเทศออสเตรเลี ย ทุ ก อย่ า งแตกต่ า งจากประเทศไทย
โดยสิ้นเชิงเลย ทั้งวัฒนธรรมการทางาน การใช้ชีวิตของคนออสเตรเลีย การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพราะฉะนั้น การไปสหกิจศึกษาต่างประเทศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการปรับตัว ค่อนข้างมาก
ถึงมากที่สุด”
นำงสำวมนรดำ สุขประชัย นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 1/2558
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย

“บริษัท จะประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง ผมเองต้องมีการรายงานความคืบหน้าในแต่ละวันว่าทาอะไรบ้าง
ซึ่งแน่นอนต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการรายงาน แรกๆ รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะคิดคาศัพท์ไม่ออก และไม่มีความรู้
เกี่ยวกับ grammar เลย แต่ในช่วงท้ายของการปฏิบัติสหกิจศึกษากระผมมีความกล้ามากขึ้น เพราะเรียนรู้
เทคนิควิธีการพูด ต่อ ที่ ป ระชุม ซึ่ง พี่ ๆ ทุ กคน ต่างยิน ดีที่ จะสอนงาน และอธิบ ายสิ่ง ต่างๆ ที่ ผ มไม่เข้าใจ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทาให้ผมมีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น”

นายภานุเดช สารพัฒน์
นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จากัด

กิจกรรมในเดือนมกรำคม 2559
4 ม.ค. 59
7 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

14 ม.ค. 59

- ปฐมนิเทศนักศึกษาจาสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทีม่ าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของมทส.
- บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกการทางาน”
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559
- ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ร่วมประชุมและรายงานผลการดาเนินงานในการประชุม
ประเมินการเรียนการสอนประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
- บรรยาย หัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ”

19 ม.ค. 59

- ประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2559

21 ม.ค. 59

- ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่าง
สร้างสรรค์”
- วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 3/58

24 ม.ค. 59
25 ม.ค.59

29 ม.ค.59

- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 2/2558
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
ร่วมสร้ทางคุ
ณฑิรตนารี
ร่วมเสริ
มคุณอค่งาจัชีงวหวั
ิต ด้ดวนครราชสี
ยประสบการณ์
ทางานโทรศั
I ศูนพย์ท์ส0-4422-3046-57
หกิจศึกษาและพัฒโทรสาร
นาอาชีพ0-4422-,3053
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
111 ถนนมหาวิ
ยาลัณยภาพบั
ตาบลสุ
อาเภอเมื
มา 30000
อีเมล์ : coop@sut.ac.th

