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สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ฉบับท่ี 12/2559 ประจ าเดือนธันวาคม 2559 

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์       
พลนิกรกิจ คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมคณะ เดินทางไปเจรจา            
ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงาน    
สหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยมี ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ประธานหอการค้า      
ไทย - จีน และผู้ประกอบการในสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การต้อนรับและเข้า    
เยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อศึกษาข้อมูลในการสมัครงาน สหกิจศึกษาในประเทศจีน 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่  27 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันพุธที่  30 พฤศจิกายน 2559          
ณ มหานครเซ่ียงไฮ้ (Shanghai) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล 
อารีรักษ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าคณะท างานพร้อม
ด้วยคณาจารย์ผู้แทนจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ และ
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน และหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สหกิจศึกษา กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยคุณไชยา ทอง
รัตนะ ผู้จัดการแผนกออกแบบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เมื่อวันจันทร์ที่  21 
พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง 
B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา โดยในสัปดาห์แรกของการเรียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยภาคการศึกษาที่ 2/2559      
มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 472 คน 
 

ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา 

 

อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 
เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี และ อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย 
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาพัฒนาตนเองในการเตรียม
ความพร้อมทั้ งทางด้านวิชาการและการปรับตัวสู่สังคมการท างานก่อนที่จะ              
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงรับทราบหลักการ กระบวนการสหกิจศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสหกิจศึกษา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 3,500 คน     
เข้าร่วมกิจกรรม 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าคณะท างานพร้อมด้วยคณาจารย์
ผู้แทนจากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล  และ อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท           
เดินทางเข้าศึกษาดูงาน และหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา กับบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร คุณอภิรักษ์ วาราชนนท์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคุณอภิชาต วงศ์กาวี ผู้จัดการ      
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 
2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อบรมในวันศุกร์ที่ 18 และ 
25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง Lab com 8 กลุ่มที่ 2 
อบรมในวันจันทร์ที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง 
Lab com 8 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเทพ โลหณุต เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ
จัดท า  Work Shop เพื่อทดสอบความเข้าใจและการน าไปประยุกต์ใช้ ใน           
การท างานในอนาคต 

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 
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ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน 

 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสหกิจศึกษา 

สัมมนาหน่วยงาน ประจ าปี 2560 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด น าโดย คุณจันทธนิฏฐ์ 
บุตรละออง เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
ในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา ประจ าปี2560 บริษัท เจนเนอรัล 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  น าโดยคุณคุณวัลภา ถนอมจิตร์  TA Specialist 
Recruitment เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  24 พฤศจิกายน 2559  ในการเดินทางมา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และเครือเบทาโกร น าโดย            
คุณวราพรรณ โสมัจฉา เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
โดยสถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง ได้ให้ความรู้กับนักศึกษามีเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ต าแหน่งที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา   
ใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัท และการรับสมัคร
งานสหกิจศึกษาในปี 2560 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) น าโดยคุณนันท์นภัส ลาภอดิศัย ผู้จัดการแผนกสรรหา
บุคลากร และบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด (มหาชน) น าโดยคุณณหทัย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน รวมถึงการรับสมัครพนักงาน      
เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท และบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) น าโดย          
คุณกาญจนา สุขแดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 
2559 ในการเดินทางมารับสมัครพนักงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานกับ
บริษัท 
 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดสัมมนาหน่วยงาน ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธา  ประภาวกุล ต าแหน่ง Head of HR Strategy & Integration บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ในการรับฟังบรรยายครั้งนี้ท าให้บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขั้น และน าบุคลากรศูนย์     
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม ตึกส านักงานอธิการบดี    
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สุวรรณา เดชาทัย  ผู้ช่วยอธิการและหัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้ปฏิบัติงานจากส่วนจัดหางานและฝึกงาน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้าน       
สหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวสุภาวดี ค าพืช 
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2558  
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

1 ธ.ค.59 
- บรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยในการท างาน” 
- รับสมัครงานโดย บ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จก. (มหาชน) 

15 ธ.ค. 59 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร” 

2 ธ.ค 59  - ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา  (กลุ่ม 2) 13 - 16 ธ.ค.59 - อบรมบุคลิกภาพ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 

6 ธ.ค 59 -     
27 ม.ค.60 

- ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 

16 ธ.ค.59 
- รับสมัครงานโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จ ากัด 
- ประชุมหัวหนา้ฝ่าย ครั้งที่ 5/2559 
- แนะน าสหกิจศึกษานานาชาต ิ

8 ธ.ค.59 
- บรรยาย หัวข้อ “การเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ” 
- สัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษา

ที่ 2/2559 
20 ธ.ค. 59 - ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา

อาชีพ ครั้งที่ 4/2559 

8 ธ.ค.59 
- Industry-based Special Short Courses ด้านความปลอดภยั

ในการท างาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23 ธ.ค. 59 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 
4/2559 

13-14 ธ.ค. 59 
- รับสมัครสหกิจศึกษา บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี     

(ประเทศไทย) จ ากัด 
29 พ.ย. 59 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์เบื้องต้น” 

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

 

กิจกรรมในเดือนธันวาคม 2559 

อาจารยด์ร. ยุพรัตน์ หลิมมงคล
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

“ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและข้อปฏิบัติของเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายใหม่  ๆ ได้ประสบการณ์ในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และร่วมฝึกนักกีฬาทีมชาติไทย ได้เรียนรู้ชีวิตการท างานจริง และได้มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน นอกจากน้ี
ยังได้รับประสบการณ์ในการท าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งถือว่าได้ศึกษาระเบียบวิธีการท าวิจัย ส าหรับการเตรียมตวั
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควรมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ที่จะท าวิจัยซึ่งถ้าหากมีการเตรียมความพร้อม    
ก่อนไปสหกิจศึกษาดี ก็จะสามารถรับความรู้ใหม่  ๆ ได้เร็วขึ้น การขอค าปรึกษาเรื่องการท าวิจัยกับพี่ๆ ที่ท างาน                     
ก็จะได้ข้อเสนอแนะที่ดี ซึ่งงานวิจัยที่ท าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป” 

“สหกิจศึกษาสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาชีพและทักษะด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานและการท าโครงงาน ในแง่
การพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาชีพ คือ การน าทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย       
มีเงื่อนไขที่เหมือนหรือแตกต่างไปจากที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจ วิเคราะห์และปรับใช้              
ให้เหมาะสมกับเงื่อนไข สถานการณ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้พบในสถานประกอบการ ส่วนในด้านการพัฒนานักศึกษา ในทักษะ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหา การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การบริหารจัดการเวลา นักศึกษาจะได้ฝึกตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อบรรลุตามแผนงาน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากน้ัน จากประสบการณ์ที่ได้ออกนิเทศสหกิจศึกษา อาจารย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ     
สถานประกอบการ เช่น ในการพัฒนาเน้ือหารายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการณ์             
ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการและน ามาสอนในห้องเรียน สรุปได้ว่า สหกิจศึกษาสามารถช่วยพัฒนาทั้งนักศึกษาและอาจารย์ 
สอดคล้องกับค าที่ว่า "รู้ชัด ปฏิบัติได้" 


