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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 007/2558 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร 
“คณาจารย์นิ เทศสหกิจ ศึกษาส าหรับคณาจารย์  มทส. ” ตามข้อสังเกต             
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งที่ 3/2557 
ระหว่างวันที่ 22-24  มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร       
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ       
การจัดสหกิจศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา และการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน       
โดยการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ เข้าอบรมทั้ งสิ้น 94 คน ผ่านการอบรม            
ตามหลักสูตรของสมาคมสหกิจศึกษาไทย จ านวน 79  คน ประกอบด้วยส านักวชิา
เทคโนโลยีสังคม 15 คน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ 7 คน และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 47 คน   

อบรมเชิงปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำ  

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจ า ศูนย์             
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมสารนิเทศและห้องประชุมวัจนสาร พญาไท กรุงเทพฯ มีศาสตราจารย์ ดร.
ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานที่ประชุม 
ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้
คณะกรรมการได้รับทราบ อาทิเช่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช 
ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ ในวันสหกิจศึกษาไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตมทส.ประจ า        
ปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอวาระการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 เพื่อให้คณะกรรมการ      
ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน   
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนครั้งที่ 2/2558 

“ครูขอชมเชยนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งปฏิบัติตนในฐานะเป็นตัวแทนที่ดีของ

มหาวิทยาลัย ขอให้รักษาคุณงามความดีอันนี้ไว้ และน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิต        

การท างานจริง สิ่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้ในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เตือนความทรงจ าว่า 

นักศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์ที่ดีจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเท่านั้น ท่ีส าคัญยิ่งกว่าคือ       

การที่นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง เข้าใจลักษณะการท างานตามวิชาชีพมากขึ้น              

และเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับการว่าจ้างงาน และวางแผนการพัฒนาอาชีพให้

เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน” 

อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชยั              
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 

กิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกจิศึกษา  
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2558 
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ฟังโอวำทก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558     
ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดย อาจารย์  ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย            
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน โดยในภาค
การศึกษาที่  1/2558 มีนักศึกษาจ านวน 627 คน จาก 29 สาขาวิชา และมี
ก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง วันที่ 23 ตุลาคม 
2558 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะไปปฏิบัติงาน          
สหกิจศึกษามีขวัญและก าลังใจในการไปปฏิบัติ งาน เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเอง และมหาวิทยาลัย 

ฟังโอวำทหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

รำยงำนผลสะท้อนกลับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

สอบประเมินผลหลังเรียนเตรียมควำมพร้อม TOEIC 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจ
ศึกษา 3/2557 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2558 ณ ห้อง F9131 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย  อาจารย์  ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย             
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการให้โอวาท 
และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการท างานแบบมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษา
สหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 120 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการสะท้อนผลการเรียนรู้จากการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่    
29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 46 คน จาก 12 .สาขาวิชา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดทดสอบเพื่อประเมินผลกิจกรรม TOEIC 
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจ าภาค
การศึกษาที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน และ วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 
ณ ห้อง 5205 อาคารเรียนรวม 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 101 คน  

Thai Obayashi Summer Camp 2015 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท นันทวัน จ ากัด จัดโครงการ     
ค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp ซ่ึงเป็นโครงการระยะสั้น 3 วัน    
2 คืน โดยจัดเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558  และ      
ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 โดยรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจากหลากหลาย
สถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย
ของบริษัทฯ รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานของบริษัทฯ เช่น  อาคารท่าอากาศยาน     
สุวรรณภูมิ โครงอาคารสูงซ่ึงก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  โดยนักศึกษาจาก มทส. 
เข้าร่วมจ านวน 15 คน จาก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ        
ความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล        
และมีอาจารย์เข้าร่วม จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์   
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เ ค รื อ ข่ า ยพัฒนาสหกิ จ ศึ กษาภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ ตอนล่ า ง                     
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สาบันสมาชิกเครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา  เรื่อง การเสริมสร้างความรู้สู่การปฏิบัติและ            
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในท้องถิ่น       
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  ในฐานะประธานเครือข่ายฯ 
ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดสหกิจศึกษา          
ให้ ได้มาตรฐาน” ในวันที่  15 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมศรี วรรณ            
เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง                      

กำรประชำสัมพันธ์งำนสหกิจศึกษำ 

 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย     
วิจิตรเสถียร  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย  
ให้การต้อนรับผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ และคณะ               
จากมหาวิทยาลัยสยาม ในการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การด าเนินงานสหกิจศึกษา ในวันที่  26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม                
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณวิศรุต ไชยเพ็ชร 
ต าแหน่งผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูนิฟอร์มสไตล์ และได้หารือแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน
มา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณเชน กอแก้วปฐมกุล 
ต าแหน่งผู้จัดการโครงการ บริษัท สตัดท์ เทค จ ากัด และได้หารือแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 
ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับอาจารย์ Mizusaki Taizo สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคุณมาซายูกิ ชิดะ ต าแหน่ง General 
Manager  คุณบังอร กลิ่นสาลี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะจาก  
บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงได้หารือแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ 
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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6 ก.ค.58 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานตัวเข้าปฏบิัติงาน 
ณ สถานประกอบการ 

17 ก.ค.58 - บรรยาย หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมคัรงานภาษาอังกฤษ” 

6-12 ก.ค.58  
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 กรอก FM:CO4-2-05 และ  

FM:CO4-2-05 ผ่านระบบออนไลน ์

24 ก.ค.58 - กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาต ิ
  

7 ก.ค.58 - กิจกรรมแนะน าสหกจิศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ 20-26 ก.ค.58 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานความก้าวหนา้ในการ

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ 

13-19 ก.ค.58 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2558 รายงานความก้าวหนา้ใน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน ์
23 ก.ค.58 

- บรรยาย หัวข้อ “ทกัษะการเขียนจดหมายสมัครงาน       
และประวัติสว่นตัว ” 

16 ก.ค.58 
- บรรยาย หัวข้อ “หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจ

ศึกษา/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ” 
24 ก.ค.58 - กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาต ิ

    

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

 

กิจกรรมในเดือนกรกฎำคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประสานงานและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือ กับ 
มทส. รวมถึงได้อ านวยความสะดวกในการจัดสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษานานาชาติผ่าน Skype ทั้งนี้มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ระหว่าง 6 กรกฎาคม 2558 - 23 ตุลาคม 2558) รวมจ านวน 14  คน เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จ านวน 4 แห่ง และบริษัทเอกชน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. นางสาวมนรดา สุขประชาชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ RMIT University, Australia  
2. นายวรพันธ์ ว่องไว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟแวร์วิสาหกิจ) ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ University of Victoria, Canada  
3. นางสาวณาตยา ทองพรม  นางสาวพัชราพร วิริขิตกุล และนางสาวกนกพร ชัยสุรสินทวี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน    
สหกิจศึกษาที่ Hunan University of Humanities Science and Technology University, China  
4. นางสาวปรามินทร์ แก้วสะเทือน และนาวสาวอาภรณ์ คิมเข้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Guizhou 
University, China  
5. นายภัทรพล ศรีรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟแวร์วิสาหกิจ) ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ St.Vincent de Paul, Canada 
6. นายวิศวรุต เชื้อขุนทด  นายพิชชากร พาพันธ์ และนางสาวกษญขน์ชฎา ลันวงชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่ Green World Genetics Co., Ltd., Malaysia  
7. นายอรุษ ลักขิกานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ JKS Engineering Pty., Ltd., Australia  
8. นายกิตติศักดิ์ จันทราวรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และนางสาวปิยรัฐ ยศค าลือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่ Vigor Foods Biotechnology Co., Ltd., China 

ภาพการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษานานาชาติ  
ของนางสาวมนรดา สุขประชาชยั  

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ  
กับ RMIT University, Australia ผ่าน Skype 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ 


