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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 10/2559 ประจ ำเดือนตุลำคม 2559 

อบรม 7 Habits 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียม     
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจัดบรรยาย หัวข้อ “คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่สถำนประกอบกำรคำดหวัง” โดยได้รับเกียรติจากคุณประภัสสร 
สุภาพ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 
ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ เกี่ยวกับลักษณะบัณฑิต      
ที่สถานประกอบการคาดหวัง และน าไปสู่การเตรียมตัวให้ตรงกับความคาดหวังและ
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่สถานประกอบการคาดหวังต่อไป  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดฝึกอบรมนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพึง
ประสงค์ ในหลักสูตร 7 Habits (7 อุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง) ระหว่าง
วันที่ 3 – วันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.00 น. อาคารหอพักนักศึกษา 5 
และอาคารหอพักนักศึกษา 6 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการคิด
ตามลักษณะอุปนิสัยทั้ง 7  ที่จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์            
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษของ PacRim Leadership Center Co., Ltd.   
มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งหมด จ านวน 190 คน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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E-business และ Digital Trend ในศตวรรษที่ 21 สหกิจศึกษำนำนำชำติ 

วัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียม     
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจัดบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ำมชำติ
และกำรปรับตัว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ อดีตผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 
กันยายน 2559 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ 
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรประเทศต่างทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศอื่น ๆ มากมาย อีกทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว          
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดขึ้นในโครงการเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียม     
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจัดบรรยาย หัวข้อ “โอกำสทำงธุรกิจ
แบบ E-business และ Digital Trend ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก
คุณยงยุทธ เทียนไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดมบุญ จ ากัด (ธุรกิจ Business 
Coaching) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับโอกาสและการด าเนินธุรกิจผ่านระบบเครือข่าย
ดิจิตอล เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบแนวโน้ม ว่าเทรนด์นักการตลาดที่ด าเนินธุรกิจ    
ผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21 มีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใด       
และรู้จักการวางแผนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการท าการตลาดออนไลน์ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้ต้อนรับและดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติ เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ในระหว่างเดือนกันยายน 
2559 – ธันวาคม 2559 รวมจ านวน 6 คน  ได้แก่ Miss Zhong Yanyan และ Miss 
Xu Chaoqun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติงาน ณ สุรสัมมนาคาร Miss 
Yao Song จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติงาน ณ สถานกีฬาและสุขภาพ     
Mr. Kotaro Hirose จากประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Mitchell Rivett จากประเทศ
แคนาดาปฏิบัติงาน ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. และ Miss Xinbei 
Zhou จากประเทศแคนาดา ปฏิบัติงาน ณ HGST (Thailand) Co., Ltd. ทั้งนี้ยังได้
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ ร่วมให้สัมภาษณ์นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา ทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท อุทยานปราสาท     
หินพิมาย และการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมเบื้องต้น จากศูนย์กิจการ
นานาชาติ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้บริการจัดสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ ผ่ า น ระบบ  Skyp call กั บ  Kanazawa Institute of Technology 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         
จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวอุดมสิน สีจ าปา 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.10/2559 

3 
ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำภำยในประเทศ คัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

 

ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  น าโดยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิศึกษา          
และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันเสาร์ที่           
3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในโอกาส
เดินทางมาคัดเลือกนัก ศึกษาสหกิจ ศึกษา  เพื่อไปปฏิบัติ งานสหกิจ ศึกษา                 
ในภาคการศึกษาที่  1/2560 โดยได้มีการจัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้นแล้วเมื่อ            
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษารอบที่ 
2 โดยคณะผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เข้ารับการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ จ านวน 
19 คน   
 

ประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนและนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท อีเทอร์นิต้ี แกรนด์ โลจิสติคส์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน  
2559 ในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และการรรับสมัครงาน เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท และ
บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) น าโดยคุณอภิลักษณ์ เอมโอษา 
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2559 ในการเดินทางมา
บรรยายความรู้เรื่องเหล็ก การแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รับสมัครงาน
และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้บริการจัดสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ผ่านระบบวีดี โอคอล กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด               
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานเข้ารับการสัมภาษณ์ 
จ านวน 1 คน ได้แก่ นายสรัล สกุลทอง   

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนสรรหา บริษัท ภัทร
บูรพา จ ากัด (นครราชสีมา)  ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาหารือแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 
กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายสหกิจศึกษา           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่              
9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมยูเพลส ห้องบอลลูน ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ และ
ผู้แทนจากสถาบันสมาชิกเครือข่าย จ านวน 14 สถาบัน 
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3-7 ต.ค.59 
- กิจกรรมพบคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

2/2558 
17-21 ต.ค. 59 - พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษา     

สหกิจศึกษา 1/2559 ในระบบสหกจิศึกษาออนไลน ์

6 ต.ค.59 
- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากผู้บริหารก่อนไปปฏิบัติงาน        

สหกิจศึกษา 2/2558 
21 ต.ค. 59 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 1/2558 

7 ต.ค. 59 - สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2/2559 
- ลงทะเบียนรายวิชาสหกจิศึกษา 2/2559 

26 ต.ค. 59 
- ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชพี 

ครั้งที่ 3/2559 

10-16 ต.ค. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 ส่งรายงานให้พนักงาน        

ที่ปรึกษาตรวจแก้ไข 
28-29 ต.ค. 59 

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

13 ต.ค. 59 
- วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนรายวชิาสหกิจศึกษา 

2/2559 
30-31 ต.ค. 59 

- กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษาสห
กิจศึกษา 1/2558 

14-19 ต.ค.59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง

และรับซองประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  

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

 

กิจกรรมในเดือนตุลำคม 2559 

 “กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำนักศึกษำต้องใช้เวลำอยู่กับผู้ประกอบกำร 4 เดือน ผู้ประกอบกำรมีโครงงำนให้นักศึกษำได้ปฏิบัติจริง 
ดังนั้นกำรได้มีส่วนร่วมในโครงงำน ท ำให้เกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษำ ได้คิดวิเครำะห์ น ำทฤษฎีที่เรียนมำประยุกต์ใช้กับงำนจริงๆ สำมำรถ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนนอกเหนือจำกในต ำรำได้ ผู้ประกอบกำรก็ได้ประโยชน์จำกงำนที่นักศึกษำท ำ ด้ำนกำรพัฒนำของนักศึกษำนอกจำก       
ผลสะท้อนโดยตรงมำที่ตัวนักศึกษำแล้ว อำจำรย์และมหำวิทยำลัยก็ได้ประโยชน์ในกำรน ำผลสะท้อนจำกผู้ประกอบกำรมำปรับปรุงเนื้อหำ  
หลักสูตรให้ทันสมัย ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ และอุตสำหกรรม โดยขอยกตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ สำขำวิศวกรรมขนส่งและ     
โลจิสติกส์ ได้เพิ่มรำยวิชำที่มีกำรใช้ Excel โดยเน้นกำรใช้ในระดับ ลึกลงไปในฟังก์ชันที่นิยมใช้เช่น VlookUp รวมถึงกำรเขียน VBA        
ใน Excel ด้วย ส่ิงเหล่ำนี้ได้มำจำกผลสะท้อนของผู้ประกอบกำร และนักศึกษำที่ ไปสหกิจศึกษำ ซึ่งก็ช่วยพัฒนำนักศึกษำ ทั้งทำงตรง       
และทำงอ้อม ซึ่งปัจจุบันฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเริ่มน ำกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำมำใช้ โดยกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ            
ของนักศึกษำแทนกำรสัมภำษณ์เพื่อหำบุคลำกรเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง จำกที่ได้ไปนิเทศงำนพบว่ำมีนักศึกษำ หลำยคนได้รับกำร
พิจำรณำเข้ำท ำงำนต่อเนื่องจำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ สหกิจศึกษำไม่ได้มีส่วนช่วยในด้ำนวิชำกำร กำรคิดวิเครำะห์ แก้ไขอย่ำงเดียว 
ยังช่วยนักศึกษำในกำรปรับตัวท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้ระเบียบวินัยและกำรปฏิบัติตัวในสังคมกำรท ำงำน” 

อำจำรย์ ร้อยเอกสุทธิพงษ์  มีใย 
ประธำนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ

สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

 “ผมได้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในแผนกวิจัยและพัฒนำ โดยโครงงำนที่ได้รับมอบหมำยจะเป็นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ดัดแปลงจำก
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น มีกำรพิสูจน์ด้วยกำรวิจัย ซึ่งจะต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรเยอะมำก บำงครั้งกำรทดลอง
อำจจะไม่ประสบผลส ำเร็จตำมที่เรำคำดหวัง แต่เรำต้องไม่ย่อท้อ และพยำยำมหำแนวทำงหรือวิธีแก้ไข ขอเพียง“มุ่งม่ันให้ถึงที่สุด”ก็จะพบกับ
ควำมส ำเร็จ กำรเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำนั้น เรำจะต้องเร็วและขยันกว่ำคนอื่น ฝึกทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม กำรท ำงำนเป็น
ระบบแบบแผน มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ร่วมถึงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงชำญฉลำด อย่ำปิดกั้นตัวเอง จิตนำกำรของคุณมีมำกกว่ำที่
คุณคิด บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ขอเพียงแค่คุณกล้ำสร้ำงสรรค์ กล้ำท้ำทำยควำมคิดเดิมที่มีอยู่ ควำมส ำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้อย่ำง
ง่ำยดำย” 

นำยอำทร ยอดจันทร์ 
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก  
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2558 
ปฏิบัติงำน ณ บริษัท อุตสำหกรรมท ำเครื่องแก้วไทย จ ำกัด (มหำชน) 

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

