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สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ฉบับท่ี 11/2559 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 

Industry-based Career Camp 2016 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp 2016 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ โรงงาน         
ผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ ในเครือเบทาโกร และป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสัตย์ กระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารปรุงสุก จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในเครือเบทาโกร และการร่วมท ากิจกรรมในศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ จ านวน 10 ฐาน โดยมีนักศึกษา      
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 76 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 10 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จ านวน 25 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 14 คน และวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จ านวน 27 คน คณาจารย์ 1 ท่าน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ วิทยากรและพี่เลี้ยงจากเครือเบทาโกร จ านวน 3 คน และคณะท างานจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ        
จ านวน 3 คน 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Nagaoka 
University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมานิ เทศงาน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ Mr. Kotaro Hirose สาขาวิชา Mechanical 
Engineering  ที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  Western Digital (Thaialnd) Co., 
Ltd. ระหว่าง เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และได้หารือความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่             
10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    

ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าคณะเดินทางเข้าพบ    
และหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา กับคณะผู้บริหาร 
บริษัท  ซีพี เอฟ (ประ เทศไทย)  จ ากัด  (มหาชน)  ศูนย์การ เรียนรู้ สี ค้ิ ว                    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 และร่วมกับส านักวิชาวทิยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดย อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พรเทพ ราชนาวี  อาจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น และ
อาจารย์ ดร.สุกฤษฎิ์ สุขสมบัติ ได้น าคณะเดินทางเข้าพบและหารือแนวทาง     
การพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา กับคุณเฉลิมชัย ผู้บริหาร และ     
คุณปฏิมา คมสัน ผู้จัดการ บริษัท บี พลัส เอ็ม ฟิตเนสคลับ จ ากัด (วีไอพีฟิตเนส) 
เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน         
ในต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์และคัดเลือก จ านวน 2 คน ได้แก่ 
นายสรัล สกุลทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน และนางสาวอุดมสิน   
สีจ าปา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาทั้งสองได้รับ      
ทุนสนับสนุนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 
40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป - กลับ
ระหว่างประเทศ (อัตราตั๋วชั้นประหยัด) ค่าพาหนะอื่นๆ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบิน 
และค่าเบี้ยประกันชีวิต 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณศรินรัตน์ ศิริญาคุณาวงศ์ 
หัวหน้าส่วนสรรหา และคุณกชพรรณ ตัวงาม หัวหน้าส่วนความปลอดภัย      
บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาหารือ
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมศูนย์              
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ASEM Work Placement Programme 

UNIVERSITY BUSINESS NETWORK 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

สัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานครั้งที่ 3/2559 

โครงการ ASEM Work Placement Programme 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม
สารนิเทศ อาคารบริหาร และห้องประชุมวัจนสาร อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           เป็น
ประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในช่วง     ที่
ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบันทึก
ความร่ วมมื อระหว่ า ง  Kanazawa Institute of Technology กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป   
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมกับสาขาวิชา           
จัดกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา    
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจัดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 
2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจ า
สาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์                     
ซ่ึงเป็นสาระส าคัญของการด าเนินงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์    
มีรูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหน้าห้องเรียน และการจัดโปสเตอร์
น าเสนอผลงานสหกิจศึกษา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้โครงการ ASEM Work Placement Programme จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้
กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การท างานและความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป โดย สกอ. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเบลเยี่ยม และเยอรมนี ให้แก่
นักศึกษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เหมาจ่ายคนละ 50 ,000 บาท บัดนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนดังกล่าวแล้ว จ านวน 1 ราย    
คือ นางสาวชุติมา ด าเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ Botanischer Garten München-Nymphenburg 
เมือง München สหพันธรัฐเยอรมนี 
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นายพฤษภา พิมพ์ทอง 
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2558 
ปฏิบัติงาน ณ Halliburton energy Services Inc. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

1- 4 พ.ย.59 
- กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา

สหกิจศึกษา 1/2559 
17 พ.ย.59 

- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” 
ต้อนรับ บริษัท บริดจสโตนไทร์แมนแูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

7 พ.ย.59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 รายงานตัวเข้าปฏบิัติงาน    

ณ สถานประกอบการ 
18-20 พ.ย.59 

- สัมมนาภายนอกพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี   
ณ จังหวัดเชียงราย 

7-13 พ.ย. 59 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอก FM:CO4-2-05 และ  
FM:CO4-2-06 ผ่านระบบออนไลน ์

21-27 พ.ย. 59 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอก FM:CO4-2-08        
ผ่านระบบออนไลน ์

10 พ.ย.59 
- บรรยาย หัวข้อ “รสหกิจศึกษาคืออะไร / เทคนิคการเลือก

สถานประกอบการ” 
22-28พ.ย. 59 

- นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 2/2558 พบคณาจารย์กอ่นเลือก    
สถานประกอบการ 

14 พ.ย. 59 
- สัมมนาภายในพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
- ต้อนรับ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จ ากัด 

24 พ.ย. 59 
- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร” 

ต้อนรับ General Motors (Thailand) Ltd. 

14-20 พ.ย. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอก FM:CO4-2-07        

ผ่านระบบออนไลน ์
25 พ.ย. 59 - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา (กลุ่ม 1) 

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

 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 

 “สหกิจศึกษาเป็นด่านแรกของการเริ่มต้นท างานจริง โดยที่นักศึกษาจะต้องไปอยู่กับสถานประกอบการประมาณ 4 เดือน           
ซึ่งก็คล้ายกับการทดลองงาน หรือเพื่อจะดูว่านักศึกษาจะผ่านทดลองงานของสถานประกอบการณ์หรือไม่ เม่ืออยู่ในช่วงท างานจริงจะพบว่า  
มีความแตกต่างกับการอยู่ในห้องเรียน ไม่มีการเช็คชื่อเข้าห้องเรียน แต่จะเป็นการลงเวลาเข้าท างาน ในห้องเรียนอาจสาย อาจขาดได้ 20% 
แต่ในการท างานสายหรือขาดอาจถูกไล่ออก การน าเสนอการบ้านหรือโครงงานที่แย่หน้าชั้นเรียนอย่างมากก็ถูกอาจารย์ต าหนิ                  
แต่การน าเสนอที่ไม่ดีในการท างานอาจไม่ได้ท างานต่อ การไม่รับผิดชอบไม่ส่งงานไม่สงการบ้านอาจถูกหักคะแนนเก็บ แต่การไม่รับผิดชอบ
งานส่งงานไม่ทันตามก าหนดจะส่งผลเสียถึงผลประโยชน์ของบริษัทในวงกว้าง  ความสามารถด้านภาษาไม่ดีในมหาวิทยาลัยอาจได้เกรด            
วิชาภาษาต่างประเทศน้อย แต่ในชีวิตท างานท่านจะไม่ได้รับการโปรโมทให้อยู่ในต าแหน่งสูงๆ หรืองบางทีอาจไม่ได้งาน ในห้องเรียนมีแต่
มิตรสหาย แต่ในการท างานไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรู  ดังนั้น สหกิจศึกษาจะเป็นเครื่องช่วยในการเปล่ียนทัศนคติ            
ของนักศึกษาที่มีต่อโลกภายนอก แม้ว่าสหกิจศึกษาจะไม่ใช่การท างานจริง100% แต่นักศึกษาจะได้ซึมซับชีวิตจริงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้า ประเมินตนเอง ปรับปรุงความสามารถ เติมเต็มในส่ิงที่ขาด จะได้มีความพร้อมต่อไปในอนาคต จากการสังเกต หลังจากกลับ       
จากสหกิจศึกษานักศกึษาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในอีกระดับหนึ่ง” 

อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

“สหกิจศึกษา ท าให้ได้เรียนรู้ชีวิตการท างานจริง โดยการเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ จากการสหกิจศึกษา
ในบริษัทต่างชาติ ท าให้ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ได้เรียนรู้  แลกเปล่ียนแนวคิดและวัฒนธรรมต่างชาติ                  
จากเพื่อนร่วมงาน การท างานเป็นทีม การส่ือสารโดยใช้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง และระบบการท างานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา ควรเตรียมพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับงาน ทักษะที่เสริมประสิทธิภาพการท างาน        
เช่น อุปกรณ์ หรือ ซอฟแวร์ต่างๆ การท างานร่วมกับชาวต่างชาติควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 
คนเก่งอาจท างานได้ดี แต่ถ้าหากขาดทัศนคติที่ดีก็อาจเป็นปัญหาระหว่างปฏิบัติงานได”้ 

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

