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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมคณาจารย์และบุคลากร           
ใ น ห ลั ก สู ต ร  The 7 Habits for University Facilitator Certification 
Workshop โ ดย ได้ รั บ ก า รอบรมจากวิ ทย ากรพิ เ ศษ  จ าก  PacRim 
Leadership Center Co., Ltd. ได้แก่ คุณยุวเรศ ภูมิวัฒน์ ที่ปรึกษาและ
วิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างวิทยากรในโครงการ
สร้างบัณฑิตพึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ณ สุรสัมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จ านวน 14 ท่าน 
ประกอบด้วย ผศ.ดร.กองพล  อารีรักษ์   ผศ.ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข                 
อ.ดร. วิทธวัช โมฬี  ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล 
ผศ.ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร  อ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา     
อ.นลิน สิทธิธูรณ์  คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล คุณศิริรัชนี ฉายแสง คุณกรวรรณ 
พงษ์อินทร์วงศ์ คุณเบญจพร ศุภรทรัพย์ และคุณพัชรี ขอมั่นกลาง  

จัดอบรมคณาจารย์และบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔           http://coop.sut.ac.th/files/5-2554-1.pdf  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔          http://coop.sut.ac.th/files/5-2554-2.pdf 
การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา           http://coop.sut.ac.th/files/Announced.pdf 
กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ          http://coop.sut.ac.th/files/intercoopfund.pdf 
หลักเกณฑ์การขอรับทุนส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ           http://coop.sut.ac.th/files/intercoopscholarship.pdf 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 003/2558 ประจ าเดือนมีนาคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.สุนิติยา       
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ
คณาจารย์จาก GROUP T – International Engineering School – University 
of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม Prof. Arthur D’Huys, Group T – Academy 
ต าแหน่ง Vice-President และ Prof. Patrick De Ryck ต าแหน่ง Professor 
Electronics ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยและประชุมหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ได้น าคณะเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน์ คณบดีส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ทองทา รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้าง
ความร่วมมือร่วมกันด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา 

ความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ 

http://coop.sut.ac.th/files/5-2554-1.pdf
http://coop.sut.ac.th/files/5-2554-2.pdf
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรม
สัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษาสห
กิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 
มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภาย ใต้การก ากับดูแล
ของคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
น าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซ่ึงเป็นสาระส าคัญของสหกิจศึกษา ทั้งนี้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีรูปแบบดังนี้การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาหน้าห้องเรียน และการจัดโปรสเตอร์น าเสนอผลงานสหกิจศึกษา 

จัดกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจ้ัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดย อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย 
รองอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยพันธกิ จสั มพันธ์ กั บอง ค์กรชุ มชน  เป็ นประธาน                  
โดยในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 มีนักศึกษา
เข้าร่วมจ านวน 283 คน จาก 2  สาขาวิชา และมีก าหนดปฏิบัติงาน             
สหกิจศึกษาระหว่างวันที่  2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่  1  มิถุนายน 2558      
เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ  
ไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ทุนสหกิจศึกษานานาชาต ิ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในวัน
ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน     
สหกิจศึกษานานาชาติ โดยได้ท าการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์
ได้รับทุน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ตาม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก
จ านวน 2 คนดังนี้  1. น.ส.มณีรัตน์ ผดุงศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า              
2. นายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก        
จะได้รับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในต่างประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้จัดส่งคณาจารย์จากส านักวิชาต่างๆ 
จ านวน 6 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 21 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 2 -5 
มีนาคม 2558  ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครราศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
1. อ.อรลักษณ์ พิชิตกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2. อ.ดร.กัญชลา           
สุดตาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  3. อ.จิตติมา วระกุล สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต 4. อ.สุชาดา คันธารส สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต             
5. รศ.ดร.สินีนาฎ ศิริ สาขาวิชาชีววิทยา 6. อ.ดร.ถวิชัยย์ ชาวถิ่น สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย์นิเทศ
งานสหกิจศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา  

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

รับฟังโอวาทก่อนไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 
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ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ เป็นประธานการประชุม และ

มีผู้แทนจากส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้วย ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของ

คณะท างานในแต่ละฝ่าย รวมถึงเป็นการหารือแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

จากการศึกษารายงานสรุปผลการจัดงานตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและ     

ตลาดนัดงานสหกิจศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย 
วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ 
คุณนิพพิชน์ นริญปพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา  
คุณรุ่งทิพย์ เกียรติพจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจ
ศึกษากัน เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

การประชาสัมพันธ์งานสหกจิศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทนศิษย์
เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ วารสาร
สมาคมสหกิจศึกษาโลก 2015-2016 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ห้องประชุมสารวินิจ อาคารบริหาร  โดยมีอาจารย์ ดร.กัณทิมา           
ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน    
และมีคณบดี และผู้แทนคณบดีทุกส านักวิชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย       
ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อ เป็นการก าหนดกรอบเวลาในการ
คัดเลือกผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. ของแต่ล าส านักวิชา ทั้งนี้หลังจาก
การประชุมจะได้มีการนัดประชุมอีกครั้งในเดือนเมษายน เพื่อท าการคัดเลือก
ข้อมูลจากแต่ละส านักวิชา 

ประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. 

ประชุมคณะท างานกจิกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑติ 

มทส. 

บทสัมภาษณ์นักศึกษาสหกจิศึกษา 

นางสาวจิณณพัต  รัตนโสภณกุล นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2556 
สาขาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร 

“สหกิจศึกษาท าให้ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย ได้ฝึกการใช้ชีวิต  
การปรับตัว การคิดอย่างสร้างสรรค์  การท างานร่วมกับพี่ๆ ฝ่ายต่างๆ  
การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า ซ่ึงต้องมีความรับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงาน และท า

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ”   

นางสาวลาวัณย์ สัมพันธ์พร นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2556 
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่  ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์             
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 

“ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานรู้สึกกลวัที่จะถามค าถามกับพี่ๆ นกัวิจยั   
แต่เมื่อรวบรวมความกล้า ท าให้ได้รับความรู้และแนวความคิดต่างๆ ใน
การท างาน นอกจากความรู้ที่ได้จากการท างานแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีการ
จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน ท าให้ได้พบเจอ

กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย และนกัวิจยัตา่งห้องปฏิบัติการ” 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2-3 มี.ค. 58 
- กิจกรรมหลังกลับจากสหกจิศึกษา 
- กิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน 

12 มี.ค. 58 - ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

16 มี.ค. 58 
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศกึษา

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

6 มี.ค. 58 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงงานนักศึกษา

สหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลยั 
17 มี.ค. 58 

- ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

7-9 มี.ค. 58 -  กิจกรรม Industry-based Career Camp 
27 มี.ค. 58 

- กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงาน   
สหกิจศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2557 1-13 มี.ค. 58 

-  อบรมคณาจารย์และบุคลากร ในหลักสูตร  The 7Habits  
for University Facilitator Certification Workshop 

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

 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษา จ านวน 634 คน จาก 28 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 400 แห่ง ระหว่างวันที่ 
2 มิถุนายน – 1  กันยายน 2557 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของนักศึกษา 10 อันดับแรก ดังแสดง   
ในกราฟที่ 1 และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษา 10 อันดับแรก ดังแสดงในกราฟที่ 2  

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อจุดเด่นของนักศึกษา

ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อจุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษา

กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2558 
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ความต้ังใจ กระตือรือร้น
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ความอดทน ขยัน

สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ กริยา วาจา
ความสามารถในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว

การใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ความกล้าแสดงออก กล้าเสนอความเห็น มั่นใจ/เช่ือมั่น

สามารถท างานเสร็จตามที่เปา้หมายก าหนด
ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
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ความมัน่ใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความเห็น
ทกัษะด้านภาษา

ความตัง้ใจ สนใจ กระตือรือร้น
ทกัษะการส่ือสาร

ทกัษะการน าเสนอ การรายงานผล
ความรู้พืน้ฐานวชิาการ

มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
ความเป็นผู้น า

ความละเอียดรอบคอบ
การใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม ่ๆ   ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จ านวนความคิดเห็น 

จ านวนความคิดเห็น 


