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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 006/2558 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2558 

บทสัมภำษณ์ นำงสำวนิชดำ  จิมขุนทด 

เจ้าของรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ปี 2558 เผยว่า “ได้ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ ฟาร์มผลิตพืชผักเศรษฐกิจที่เมืองอ่องบัน รัฐฉานใต้ ของ Big M Group Service Co., 
Ltd. บริษัทด าเนินธุรกิจด้านการบริการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต น าเข้าและส่งออกผลผลิต          
ทางการเกษตร จากการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.รุจ มรกต หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ซ่ึงที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานที่เมียนมาร์ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
และเป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา โดยได้ศึกษาการปลูกและดูแลพริกหวาน หนึ่งในพืชเศรษฐกิจ
ของฟาร์ม จากเดิมที่สั่งซ้ือวัสดุปลูกจากทะเลสาบอินเล ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูงน ามาศึกษาเปรียบเทียบ  
กับการเจริญเติบโตของพริกหวานในดินอ่องบัน ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่าให้ผลผลิต
ในปริมาณที่ไม่แตกต่างกัน ท าให้ไม่ต้องสั่งซ้ือวัสดุปลูกที่มีราคาแพง เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต       
ได้อีกทางหนึ่ง 

การตัดสินใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ นอกจากจะได้น าความรู้ด้านเทคโนโลยี      
การผลิตพืชที่เรียนมาใช้ในการท างานจริง ยังได้เปิดโลกทัศน์จากการเรียนในห้องเรียน ได้เรียนรู้และลง
มือท างานจริง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ทั้งด้านภาษาอังกฤษและเมียนมาร์ 
รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอื่นๆ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่   
ที่แตกต่าง ซ่ึงการใช้ชีวิตในต่างแดนท าให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ  มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น    

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ ให้มีเป้าหมายในการท างาน มีความกล้า       
และพร้อมที่จะปรับตัว หลายคนกลัวเร่ืองภาษา ซ่ึงควรมีพื้นฐานด้านภาษาระดับหนึ่ง ไม่ต้องเก่งมากแต่
สามารถสื่อสารได้ แล้วไปพัฒนาจากชีวิตจริง อย่าตัดโอกาสตัวเองด้วยความกลัว สิ่งส าคัญคือ  

ความอดทน สู้งาน อ่อนน้อมถ่อมตน และสนใจที่จะเรียนรู้งานต่างๆ ซ่ึงเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาระหว่างที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ขอให้น้องๆ มีความมั่นใจ คิดว่าเป็นสิ่งท้าทาย
และลงมือท าซ่ึงก็จะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีกลับมา” 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ   
เมื่ อวัน ศุกร์ที่  8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม  2              
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติให้กับ
นักศึกษาที่สนใจ และเป็นการให้ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานสหกิจศึกษา
นานาชาติอีกด้วย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายสหกิจศึกษานานาชาติ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ    
จากนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติมาแล้ว จ านวน 3 คน 
ได้แก่  นายพฤกษ์ สวัสดี  นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง และนางสาวนิชาภัทร 
บุญญานันท์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 62 คน 

แนะน ำสหกิจศึกษำนำนำชำติ    เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยจัดกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการ
ปรับตัว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 
2558 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจใน
เรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ ตลอดจน
วัฒนธรรมองค์กรประเทศสมาชิกอาเซียน และทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง
บรรยาย จ านวน 450 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ า   
ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ 
อาคารเรียนรวม 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดและประสบการณ์พร้อม         
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน      
ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า มทส.ได้แก่         
คุณไชยา ทองรัตนะ คุณสุพรรณ บุญสุยา บัณฑิตจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
คุณนราพัฒน์ แสงปัดสา บัณฑิตจากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และคุณเจษฎา    
ศิริเมือง บัณฑิตจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในหัวข้อเร่ือง “เติมไฟ...สู่ฝัน” 

มัชฌิมนิเทศสกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา         
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  
ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณมานะผล     
ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี 
ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
สุรนารี กิจกรรมประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจ ศึกษา          
ภาคการศึกษาที่  2/2557 การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น         
การมอบเกียรติบัตรโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้ท่านรองประธาน                  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ลักษณะ   
ของบัณฑิตไทยในยุค AEC” 

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษำ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร    
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ในการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา       
แก่ Mr.Zachary Gomes ผูร้่วมก่อตั้งธุรกิจ Hilltribe Organics ไข่ออร์แกนนิค 
และ คุณลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งธุรกิจกาแฟอาข่าอ่าม่า ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ
ประเภทกิจการเพื่อสังคม ในงาน SE Talk@SUT เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 
2558 ที่ผ่านมา ณ สุรสัมมนาคาร  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณพชร พีระพันธเนศศิลป์ 
ต าแหน่ง Recruitment Manager – HDDT  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง 
จ ากัด ในการนี้ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากกลุ่มบริษัทมินีแบ     
ประเทศไทย ในการนี้ ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัด           
สหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร อบรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพเบื้องต้น 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีจ านวน 50 คน โดยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการจัดสหกิจศึกษา
และปัจจัยส าคัญที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 19 
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัว
ด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยไดจ้ัด
ในวันที่ 12, 18, 19, 20, 25 และ 28 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณชีวณัฏฐ์  สุภัทโรบล ผู้ จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสี มา            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง จากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล และคุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา     
ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จ านวน 646 คน 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ ได้แก่ Mr.Jabulani Sibusiso Zulu  Mr.Cebolenkosi Wisdom 
Myeza จาก Durban University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้   
และ Miss Fitria  จาก University of Atma Jaya Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย ซ่ึงก าลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการต่ออายุวี ซ่า              
ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่  22 
พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา 

สหกิจศึกษำนำนำชำต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3-6 มิ.ย.58 - สอบประเมินผลหลังเรียนเตรียมความพร้อม TOEIC 22-24 มิ.ย.58 - อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย ์
4 มิ.ย.58 - กิจกรรมพบคณาจารย์นิเทศก่อนไป COOP 1/2558  นิเทศสหกิจศึกษาส าหรับคณาจารย ์มทส.” 

5 มิ.ย.58 -  สอบวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3/2558 26 มิ.ย.58 
- ต้อนรับการศึกษาดูงานจากส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยั

สยาม 
6 มิ.ย.58 -  วันสหกจิศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 

29 มิ.ย.58 
 

- กิจกรรมนักศึกษารับพังโอวาทจากอธิการบดี หลังกลับ
จากสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 

- กิจกรรมรายงานผลสะทอ้นกลับจากการปฏิบัติงาน 
11 มิ.ย.58 

- ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ครั้งที่ 2/2558 

15-30 มิ.ย.58 - พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิานนักศึกษาสหกิจ 29-30 มิ.ย.58 - ส่งแบบประเมินการปฏบิัติงานสหกิจศกึษา 3/2557 
 ศึกษา 3/2557 ในระบบสหกจิศึกษาออนไลน์ 30 มิ.ย.58 - กิจกรรมสัมภาษณ์/สัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษา  
12-17 มิ.ย.58 - รับซองประเมินผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 1/2558  3/2557 

กิจกรรมในเดือนมิถุนำยน 2558 

 สหกิจศึกษาจะช่วยท าให้นักศึกษาเป็นคนที่ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงำน” 
 “รู้จักตน” คือ หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
จะท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง มีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง  
 “รู้จักคน” คือ พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมของการท างาน สามารถ

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  “รู้จักงำน” คือ หลังจากที่นักศึกษาได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นแล้ว นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพของตนเอง

ในการเลือกสายงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง 

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

 

International COOP Experiences Sharing 

ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จัดกิจกรรม International COOP 
Experience Sharing ภาคการศึกษาที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 
2558 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 3 คน 
ไ ด้ แ ก่  Mr.Jabulani Sibusiso Zulu Mr.Cebolenkosi Wisdom Myeza      
จ า ก  Durban University of Technology ป ระ เท ศแ อ ฟ ริ ก า ใ ต้  แ ละ           
Miss Fitria  จาก University of Atma Jaya Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเสรษฐเสรี เป็นวิทยากรน าเสวนา 

อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 


