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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 07/2559 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2559 

SUT COOP ASEAN CAMP 2016 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาและกิจการนานาชาติเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัด “SUT COOP ASEAN 
CAMP 2016” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมความพร้อม และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ และผู้แทนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเข้า
ร่วมงาน  อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ วิทยากรอิสระ และคุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ต าแหน่ง Asia University Relation & 
Recruitment Manager , Talent Acquisition Manager , Human Resources บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ก่อนนักศึกษา
เดินทางมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ 
ห้องอบรม 1 อาคารสุรเริงไชย เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน  
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 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
น าโดยนายโทชิคาสึ มัทซึโอ ต าแหน่ง General Manager บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค 
(ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 15 และ 17 มิถุนายน 2559 ในการเดินทาง         
มาประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและรับพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท             
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวจ านวน 15 คน ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special 
Short Courses : อุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้โครงการ Industry-based 
Career Development เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 มิถุนายน 2559  ณ บริษัท          
ซัมมิท ออโตบอดี้ อินดัสตรี จ ากัด และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตรถยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตลอดจนเกิด      
การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการ
ผลิตรถยนต์ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การท างานมากยิ่งขึ้น และทราบ
แนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 48 คน  

ฟังโอวำทหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 3/2558 

 

จัดกิจกรรมสัมภำษณ์และสัมมนำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรม
สัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่าง
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภาย ใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา 
และเพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซ่ึงเป็น
สาระส าคัญของสหกิจศึกษา ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีรูปแบบการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหน้าห้องเรียน และการจัดโปรสเตอร์น าเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษา 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจ
ศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่  27 มิถุนายน 2559                 
เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้อง B201 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
เป็นประธานในการให้โอวาท และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “เทคนิคการท างาน
แบบมืออาชีพ” เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ      
หลังส าเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 333 คน 

Industry – based Special Short Courses ประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ  
เมื่อวนัศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีนักศึกษา
เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกจ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ และนางสาว
อัญชลิการ์ มาฟู จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) โดยนักศึกษาทั้งสอง 
ได้รับทุนสนับสนุนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 
40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
ระหว่างประเทศ (อัตราตั๋วชั้นประหยัด) ค่าพาหนะอื่นๆ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบิน 
และค่าเบี้ยประกันชีวิต 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สรรหาและ
คัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ในโอกาส    
มาคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาประจ าปี
ของบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี เข้ารับการสัมภาษณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ จ านวน 20 คน  

สัมภำษณ์นักศึกษำสหกิจศึกษำ ทุนสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประสานงานและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ ร่วมกับ  ส านักวิชา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้โครงการ          
ความร่วมมือกับ มทส. ในการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งนี้มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในภาคการศึกษาที่ 1/2559 
(ระหว่าง 4 กรกฎาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558) รวมจ านวน 9 คน โดยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจ านวน 2 แห่ง และบริษัทเอกชน จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
1) นางสาวปริญธิดา สังวาลประดิษฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2) นางสาวปารวี 
โภคสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ University of Victoria ประเทศแคนาดา ภายใต้ความร่วมมือ
กับ WACE-ISO@SUT 3) นางสาวอัญชลิการ์ มาฟู สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) และ 4) นายนิมิต นิวรณุสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ             
( โลจิสติกส์ )  ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติ งานสหกิจ ศึกษาที่  PKT Logistics (M) Sdn. Bhd. ภายใต้ความร่วมมือกับ Universiti Utara Malaysia (UUM)            
ประเทศมาเลเซีย 5) นายภควัตร ภูค าศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ 6) นางสาวคณิตา อินทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท กรีนเวิลด์เจเนติกส์ ประเทศมาเลเซีย 7) นางสาววราภรณ์ แทวกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ 8) นางสาวกานต์สินี 
แหลมเฉียบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท บิ๊กเอ็ม กรุ๊ปเซอร์วิส จ ากัด ประเทศพม่า 9) นางสาวชุติมา ด าเลิศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ Botanical Garden Munich ประเทศเยอรมัน 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ 
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30 มิ.ย. -1 ก.ค. 
59 - เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 18-24 ก.ค. 59 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม (FM:CO4-2-08)  

4 ก.ค. 59 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 รายงานตัวเข้าปฏบิัติงาน ณ 
สถานประกอบการ 

21-25 ก.ค. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 ยืนยันคุณสมบัติก่อนไป

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
4-6 ก.ค. 59 - SUT COOP ASEAN CAMP 2016 25-26 ก.ค. 59 - สอบ Pre-test กิจกรรม เตรียมความพร้อม TOEIC 

4-10 ก.ค. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกรายละเอียดตาม

แบบฟอร์ม (FM:CO4-2-05) และ (FM:CO4-2-06) 
28 ก.ค. 59 

- บรรยาย หัวข้อ “ทกัษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบ
สมัคร และประวัติส่วนตวั” 

11-17 ก.ค. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

(FM:CO4-2-07) และรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
28 ก.ค.-3 ส.ค. 59 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 พบคณาจารย์กอ่นเลือกสถาน
ประกอบการ 

14 ก.ค. 59 
- บรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร และเทคนิคการเลือก

สถานประกอบการ” 
28 ก.ค.-3 ต.ค. 59 - กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 

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 2559 

 “มุมมองของอำจำรย์ที่มีต่อกำรจัดสหกิจศึกษำว่ำสำมำรถช่วยพัฒนำนักศึกษำได้อย่ำงไร เม่ือยึดปรัชญำของสหกิจศึกษำที่ว่ำ 

“รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงำน” เม่ือมองไปที่ตัวนักศึกษำผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

“รู้จักตน” ชีวิตกำรเรียนในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น นักศึกษำจะต้องเรียนวิชำกำรและปฏิบัติมำกมำยหลำยวิชำ ท ำให้ในระหว่ำงเรียน 

นักศึกษำจะยังไม่ “รู้จักตน” ว่ำชอบหรืออยำกท ำอะไรที่เกี่ยวกับวิชำชีพของตนหลังจำกจบกำรศึกษำ แต่เม่ือนักศึกษำ ได้ก้ำวเข้ำสู่    
สหกิจศึกษำ และย่ำงก้ำวเข้ำสู่สถำนประกอบกำรณ์คุณภำพที่ตนเองเลือก นักศึกษำจะได้เริ่มสัมผัสกับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ต่ำงๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพที่ตนเองได้ร่ ำเรียนมำจำกรั้วมหำวิทยำลัย หลังจำกที่ได้ สัมผัสจริงกับทักษะทำงวิชำชีพนักศึกษำจะสำมำรถ
แยกแยะควำมชอบหรือไม่ชอบได้ด้วยตนเอง กำรแยกแยะควำมชอบหรือไม่ชอบดังกล่ำว ส่งผลให้นักศึกษำ “รู้จักตน”  ดังนั้น          
สหกิจศึกษำจึงเปรียบเสมือนสะพำนท ำให้นักศึกษำผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ “รู้จักตน” ได้เป็นอย่ำงด ี

“รู้จักคน” ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น กลุ่มคนที่นักศึกษำได้พบพูดคุยและร่วมท ำงำนได้แก่ อำจำรย์ บุคลำกร พี่ๆ เพื่อนๆ 
น้องๆ ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนในรั้วมหำวิทยำลัย แต่หลังจำกที่นักศึกษำได้ก้ำวเข้ ำสู่สหกิจศึกษำ นักศึกษำจะได้พบพูดคุยร่วมท ำงำน      
กับกลุ่มคนมำกมำยหลำกหลำย สหกิจศึกษำเป็นดั่งสะพำนท ำให้นักศึกษำได้ก้ำวเข้ำสู่โลกแห่งกำรท ำงำน ท ำให้นักศึกษำได้มีทักษะ    
กำรส่ือสำร ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม ได้เรียนรู้กำรเข้ำสังคมที่แตกต่ำงจำกรั้วมหำวิทยำลัย และที่ส ำคัญคือได้เรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำหำ
สังคมส่วนใหญ่ ดังนัน้สหกิจศึกษำจึงเปรียบเสมือนสะพำนให้นักศึกษำก้ำวข้ำมเข้ำไปสู่กำร “รูจ้ักคน” 

“รู้จักงำน” ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น งำนที่ได้ท ำเกี่ยวข้องมำกมำยหลำยวิชำซึ่งผสมผสำนกันไป ท ำให้นักศึกษำได้เรียนรู้

งำนที่หลำกหลำย ซึ่งงำนที่หลำกหลำยนั้นมีงำนวิชำชีพเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น จึงท ำให้ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยได้เรียนรู้งำน
วิชำชีพไม่หลำกหลำยเท่ำโลกแห่งกำรท ำงำนจริง สหกิจศึกษำเปรียบดังสะพำนที่เชื่อมชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยกับโลกแห่งกำรปฏิบัติงำนจริง
เม่ือนักศึกษำได้สัมผัสเนื้องำนจริง สัมผัสเครื่องมือวัด อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ  และสัมผัสกับปัญหำที่เกิดขึ้น ตลอดจน    
วิธแีก้ปัญหำในโลกแห่งกำรท ำงำนจริงท ำให้นักศึกษำที่ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ “รูจ้ักงำน” 

สหกิจศึกษำ เปรียบดั่งสะพำนที่พัฒนำนักศึกษำให้ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” เตรียมพร้อม ก่อนที่จะจบกำรศึกษำเป็นบัณฑิตที่

พร้อมก้ำวเข้ำสู่โลกแห่งกำรปฏิบัติงำนจริง” 

อำจำรย์เศรษฐวิทย์ ภูฉำยำ 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
วิศวกรรมโทรคมนำคม 

http://eng.sut.ac.th/tce/2016/site/?page=Staff/show&id=10

