
สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association of 

Cooperative Education, WACE) เปนองคกรท่ีกอต้ังเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยพัฒนาความสัมพันธระหวางการศึกษา

และการทํางานในรูปแบบของสหกิจศกึษา  ซึ่งเปนระบบการศึกษา

ที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมี

การเรยีนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง 

ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของ

นักศึกษา โดยเนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก หรือ Work-based Learning 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนนใหนักศึกษาไดทําโครงงานพิเศษ  )Project) ที่มีประโยชนตอสถาน

ประกอบการ เชน การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของกระบวนการทํางาน ซึ่ง

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการ

ทํางาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด 
 
WACE is the only international professional organization dedicated to developing, expanding, 
branding and advocating for cooperative & work-integrated education programs within 
industry and educational institutions. 

Cooperative & Work-Integrated Education (CWIE) is a term created by WACE to acknowledge 
and embrace all forms of experiential learning utilized by industry and educational institutions 
to prepare the next generation of global professionals. CWIE is an encompassing term that 
includes: cooperative education, internships, semester in industry, international co-op 
exchanges, study abroad, research, clinical rotations, service learning and community service. 

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสมาชิกสมาคม  WACE ต้ังแตป พ.ศ. 2537 และรวมดําเนิน

กิจกรรมมีดังนี้ 

ลําดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

1.  ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย เดินทางเขารวมการประชุม WACE, 

Board of Governors Meeting และ WACE Asia Pacific Conference ณ เมืองเซี่ยงไฮ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ระหวางวันท่ี 24 - 28 มิถุนายน 2549  

2.  อ. ดร.กัณทมิา ศิริจีระชัย หัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เขารวมการประชุม 

WACE Asia Pacific Conference ณ เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง

วันที่ 25 - 29 มิถนุายน 2549  



ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

3.  ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเดินทางเขารวมการประชุม WACE 

Board of Governors และการประชุม 15th WACE Conference on Cooperative 

Education ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2550 

4.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย หัวหนาโครงการสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเจาหนาที่ เขารวมการประชุม 15th WACE Conference on 

Cooperative Education ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2550 

5.  อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย หัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเขารวมการประชุม 

SASCE 2008 - Southern African Society for Cooperative Education ณ เมือง Durban 

ประเทศแอฟริกาใต ระหวางวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2551 

6.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม WACE Board 

of Governors และ WACE Asia Pacific Conference ณ กรงุซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

ระหวางวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย หัวหนาโครงการ

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดเขารวมการประชุม WACE Asia Pacific ดวย 

7.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร นายกสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม WACE Board Meeting 

ในวันที่ 21 มถิุนายน 2552 

8.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบ

คา อธิการบดี เดินทางเขารวมการประชุม 16th World Conference on  Cooperative 

Education and Work Integrated Learning ณ เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา 

ระหวางวันที่ 23 - 26 มถิุนายน 2552 

9.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบ

คา อธิการบดี เขารวมการประชุม WACE International Conference on Work Integrated 

Learning ณ เกาะฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 3 - 5 กุมภาพันธ 

2553 

10.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชมุ WACE Board 

Meeting และนายกสภามหาวิทยาลัย กับอธิการบดี เขารวมการประชุม WACE’s EIGHTH 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ณ เมือง GRAZ ประเทศออสเตรยี ระหวางวันที่ 23 - 25 

มิถุนายน 2553  

11.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชมุ WACE 

International Colloquium for Global Partners ณ Nyenrode Business Universiteit 

เมือง Breukelen ประเทศเนเธอแลนด ระหวางวันท่ี 11 - 14 กุมภาพันธ 2555 



ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

12.  นายสัมพันธ ศิลปนาฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม WACE International 

Colloquium for Global Partners ณ Nyenrode Business Universiteit เมือง Breukelen 

ประเทศเนเธอแลนด ระหวางวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ 2555 

13.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุม WACE International 

Colloquium for Global Partners ณ Nyenrode Business Universiteit เมือง Breukelen 

ประเทศเนเธอแลนด ระหวางวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ 2555 

14.  ผูชวยศาสตราจารย ดรบุญชัย วิจิตรเสถียร . ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เขารวมการประชุม WACE International Colloquium for Global Partners ณ Nyenrode 

Business Universiteit เมือง Breukelen ประเทศเนเธอแลนด ระหวางวันที่ 11 - 14 

กุมภาพันธ 2555 

15.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภาฯ เขารวมการประชุม WACE 9th International 

Conference on Cooperative & Work-Integrated Education “Where east meets 

west and theory meets practice” ณ Bahcesehir University กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

ระหวางวันที่ 20 - 21 มถิุนายน 2555 

16.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดี เขารวมการประชุม WACE 9th International 

Conference on Cooperative & Work-Integrated Education “Where east meets 

west and theory meets practice” ณ Bahcesehir University กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

ระหวางวันที่ 20 - 21 มถิุนายน 2555 

17.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 

เปนผูแทนมหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม WACE’s 9th International Symposium on 

Cooperative & Work-integrated Education และเปนผูแทน ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรี

สอาน นายกสภาฯ เขารวมการประชุม WACE Board of Directors และ WACE Executive 

Committee Meeting ณ Georgia Tech Hotel & Conference Center, Georgia 

Institute of Technology เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

18.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม 18th WACE 

World Conference on Cooperative & Work-Integrated Education ณ Durban 

University of Technology, Durban, South Africa  ในระหวางวันที่ 24 - 27 มถิุนายน 

2556 

19.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เขา

รวมการประชุม 18th WACE World Conference on Cooperative & Work-Integrated 



ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

Education ณ Durban University of Technology, Durban, South Africa  ในระหวาง

วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2556 

20.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รอง

อธิการบดีฝายพันธกิจสัมพันธกับองคกรชุมชน  อ.ดร . อิศรา ประมูลศขุ เลขานุการนายกสภาฯ 

และ รองศาสตราจารย ดร.วีรพงษ พลนิกรกิจ เดินทางไปเขารวมประชุม WACE Executive 

Board Meeting และ WACE 10th International Symposium on Cooperative and 

Work-Integrated Education “Creating and Excellent Foundation for CWIE 

Research” ณ University West เมือง Trollhattan ประเทศสวีเดน ระหวางวันที่ 31 

พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2557 

21.  ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับเชิญ ในฐานะ

สมาชิก the World Association for Cooperative & Work-Integrated Education 

(WACE) ใหเขารวมศึกษาดูงาน และเจรจาความรวมมือกับ Duale Hochschule Barden 

Wuerttemberg เมือง Stuttgart ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันท่ี 21 – 24 

ตุลาคม 2557 

22.  ศาสตราจารย ดร .ประสาท สืบคา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับเชิญ ในฐานะ

สมาชิก the World Association for Cooperative & Work-Integrated Education 

(WACE) ใหเขารวมศึกษาดูงาน และเจรจาความรวมมือกับ Duale Hochschule Barden 

Wuerttemberg เมือง Stuttgart ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 21 – 24 

ตุลาคม 2557 

23.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรสีอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศาสตราจารย 

ดร.ประสาท  สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย ดร.วี

ระพงษ  พลนกิรกิจ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เขารวม

ประชุม The World Association for Cooperative & Work-Integrated Education 

(WACE) ณ ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 17-23 สิงหาคม 2558  

24.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย ดร.

ประสาท สืบคา อธิการบดี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสรา ประมูลศุข เลขานุการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผูอํานวยการศูนย

กิจการนานาชาติ เดินทางเขารวมการประชุม WACE 2nd International Research 



ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

Symposium ณ University of Victoria แวนคูเวอร ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 11-16 

มิถุนายน 2559  

25.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นําคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร. กองพล อารีรกัษ ผูอํานวยการศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อิศรา ประมูลศุข ผูชวยอธิการบดีฝาย

กิจการสภา เดินทางไปเขารวมประชุม WACE 3rd International Research Symposium  ณ 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2561 

26.  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศรา     

ประมูลศุข ผูชวยอธิการบดีดานกิจการสภามหาวิทยาลัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย  

คูณศรีสุข ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เดินทางไปเขารวมการประชุม 

WACE21st World Conference ในระหวางวันท่ี 3-7 สิงหาคม 2562 โดยมี University of 

Cincinnati, Ohio, USA. เปนเจาภาพหลักในการจัดประชุม 

 

 


