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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 03/2559 ประจ ำเดือนมีนำคม 2559 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร        
จาก Kanazawa Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 1) Mr. Yoshihiro Murai Board member and Director of the administrative office     
of the Organization for Industry-University Collaboration at KIT 2) Mr. Mamoru Mukai Vice President of Kanazawa Technical College (KTC)                     
3) Mr. Rikichi Izumiya Associate Director of the Department of Research Development ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระหว่างวันที่      
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา โดยวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลสุข 
เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ในการน าคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้แทนส านักวิชาและ Kanazawa Institute of Technology (KIT) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การรับรองและน าคณะผู้บริหารจาก Kanazawa Institute       
of Technology (KIT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด จ. ปราจีนบุรี  
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา 
ป ร ะ จ า ภ าคก า ร ศึ กษ าที่  2/2558 เ มื่ อ วั น จั น ทร์ ที่  29 กุ ม ภ า พั น ธ์  2559                 
เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
เป็นประธานในการให้โอวาท และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการท างาน
แบบมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ      
หลังส าเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 743 คน 

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมนิเทศงานรวม ณ บริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน      
สหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ และต่อยอดจาก       
การจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในการนี้ได้รับเกียรติ   
จาก อาจารย์เศรษฐวิทย์ ภูฉายา เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วม จ านวน 9 คน และตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วม จ านวน 4 คน 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ University Utara Malaysia (UUM) ประ เทศ
มาเลเซีย และได้รับ Mr. Fadrol Ab Manaf นักศึกษาสาขาวิชา Information 
Technology มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์        
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่      
1 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารา อั่งสกุล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม          
ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นักศึกษารายนี้ตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเทศไทย 

กิจกรรมนิเทศงำนรวม 

ฟังโอวำทหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 2/2558 ประชำสัมพันธ์งำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ น าโดย  
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  อาจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุแสน อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา เพื่อหาแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างกัน ณ บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ ากัด อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา        
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะท างานกิจกรรมตลาดนัด
แรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้ง
ที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดย
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม และ      
คุณสุวรรณ์ ดวงตา ต าแหน่งจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น   
ที่ปรึกษาคณะท างานฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการประชุมใน
ครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะท างานในแต่ละฝ่าย รวมถึงเป็นการหารือ
แนวทางการด าเนินกิจกรรม จากการศึกษารายงานสรุปผลการจัดงานตลาดนัด
แรงงานบัณฑิตและ ตลาดนัดงานสหกิจศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า    
สหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ วารสาร
สมาคมสหกิจศึกษาโลก 2016-2017 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ  โดยผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา       
และพัฒนาอาชีพ รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม และผู้แทนคณบดี         
จากส านักวิชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการก าหนดกรอบเวลาในการคัดเลือกผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. 
ของแต่ล าส านักวิชา ทั้งนี้หลังจากการประชุมจะได้มีการนัดประชุมอีกครั้งในเดือน
เมษายน เพื่อท าการคัดเลือกข้อมูลจากแต่ละส านักวิชา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย           
วิจิตรเสถียร  ผู้อ าการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 15 คน เมื่อวันอังคารที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
จ านวน 11 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกจิ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ        
ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษา” 

ประชุมคณะท ำงำนกิจกรรมตลำดนัดแรงงำนบัณฑิต 

 

ประชุมคณะท ำงำนตัดสินผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ มทส. 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการนี้ยังมีการรับสมัครงาน
บัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่  29 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 12.00 - 14.00 น.                    
ณ ห้อง B5101  

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.03/2559 

4 
ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

1-9 มี.ค.59 - กิจกรรมหลังกลับจากการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 2/2558 18 มี.ค. 59 - SUT Jobfair & Coop Fair 2016 

3 มี.ค. 59 - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนา          
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
15 มี.ค.59 

- กิจกรรม SUT SEE 
- สอบ Pre-test กิจกรรม เตรียมความพร้อม TOEIC  

7 มี.ค. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558 รายงานตัวเข้าปฏบิัติงาน 

ณ สถานประกอบการ 
24 มี.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร” 

 - ประชุมคณะท างาน SUT Jobfair & Coop Fair 2016 25 มี.ค. 59 - กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 

10 มี.ค.59 
- บรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร และเทคนิคการ

เลือกสถานประกอบการ” 
26-27 มี.ค. 
59 

- กิจกรรม “Industry-based Career Camp” 
ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบุร ี

11 มี.ค. 59 - อบรมการเขียนจดหมายและ RESUME เป็นภาษาอังกฤษ 31 มี.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “จัดการให้ได้...วางแผนให้เป็น” 

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

 

กิจกรรมในเดือนมีนำคม 2559 

 “สหกิจศึกษากับ มทส. เป็นของคู่กันมาแต่เร่ิมแรก ถ้านักศึกษา มทส. เป็นสินค้า สหกิจศึกษา      
ก็เป็นแบรนด์ของสินค้านั้น และไม่ใช่แบรนด์ธรรมดา แต่เป็นแบรนด์คุณภาพคับแก้วระดับสากลที่มีผู้ผลิต
หลายรายพยายามลอกเลียน สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่ช่วยเตรียมและพัฒนาคนให้พร้อมส าหรับ
การออกไปสู่โลกกว้างแห่งความเป็นจริงของการท างานและการใช้ชีวิต เป็นเส้นทางเดินแห่งโอกาส         
ที่เปิดสู่การได้งานท า และสร้างความส าเร็จในวิชาชีพให้กับนักศึกษามากมาย สหกิจศึกษา มทส.           
จึงโดดเด่น มีแบบฉบับ มีวิสัยทัศน์ จับต้องได้ และเป็นของจริง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 5 คน จาก RMIT University 
ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่  Mr. Nathan Koutoulas และ Mr.James Alexander Kendall จากมหาวิทยาลัยนามิ เบีย  Miss Amadhila Albertina Naambo 
Tupanduleni และ Miss Prisca Indileni Shimwoodshili ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2559 และจาก University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย 
ได้แก่ Mr. Fadrol Ab Manaf ระหว่างวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมประกอบด้วย ทัศนะศึกษา ณ สถานที่ส าคัญในจังหวัดนครราชสีมา เช่น แหล่งโบราณคดี
บ้านธารปราสาท อุทยานปราสาทหินพิมาย เป็นต้น การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และนักศึกษา การศึกษาวัฒนธรรม
และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ดนตรีไทย โดยนักศึกษาดังกล่าวมีก าหนดเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

“ I work in Engineering department as research assistant, social media manager and 
day to day help. My assignment are maintenance website, create Facebook official 
page for MTIS program post and edit information, working on project called Web 
crawler using Python as programming language and help arrange the international 
conference called Pac-Rim. I love living in Canada and working in UVIC. Canada is 
very nice and beautiful place food are great people are nice. Last I want to thank 
to cooperative and career services department who give me this great opportunity 
which gain me a lot of experiences and knowledge. Thank you.” 
 

Mr. Worapun Wongwai  
Information technology (Enterprise Software) 
CO-OP at University of Victoria (UVIC) in Canada 


