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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 010/2558 ประจ ำเดือนตุลำคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ า         
ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร
วิชาการ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์     
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สาขาวิชา        
ได้รับทราบ นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอวาระ  ขอความร่วมมือจากสาขาวิชา            
ในการแนะน าหรือประสานงาน หน่วยงานที่มีแนวโน้มที่จะสามารถรับนักศึกษา 
มทส. ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มทส. ได้มี
โอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้
สาขาวิชาได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์            
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 
ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร และห้องประชุมพิทยสาร     
พญาไท กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็น   
การรายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ 
นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอวาระการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 การนิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาติ และ        
แนวปฏิบัติการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของมทส. เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนครั้งที่ 3/2558 ประชุมประธำนคณำจำรย์นิเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 25 ปี ที่เรียกว่า “ปีรัชดา มทส. 
หรือ SUT Silver Jubilee” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะหน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีพิธี           
มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณในการให้ความร่วมมือจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นการร่วม
เฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว กอปรกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดสัมมนากลุ่ม                  
สถานประกอบการในพื้ นที่ จั งหวัดนครราชสีมา  เ รื่ อง  “กำรจัดสหกิจศึ กษำ                    
ในสถำนประกอบกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้        
ความเข้าใจในการด าเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการและนักศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558         
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และต าแหน่งงาน  ที่เปิดรับ      
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยี          
ก า ร จั ด ก า ร  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  29 – 30 กั น ย า ย น  2558 ทั้ ง นี้ มี นั ก ศึ กษา                              
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่ำงชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนอาชีพ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว 
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 15.00 - 16.00 น. โดย ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดขึ้นในโครงการ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวและ  
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ รวมถึงแนวทางการปรับตัวอีกด้วย โดยมีนักศึกษา    
เข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 152 คน 

พัฒนำทักษะกำรสัมภำษณ์งำนกำรเขียนจดหมำยสมัคร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานและ
การเขียนจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษาและจดหมายสมัครงานทั่วไปเป็น
ภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ บ้านดินวังน้ าเขียว อ.วังน้ า
เขียว จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 35 คน โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อแนะน า
การเขียนจดหมาย และนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการจาก 
บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ซีเกท 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมบรรยายและทดสอบการสัมภาษณ์งาน
ภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาและปฏิบัติจาก
บทบาทสมมติ และเตรียมทักษะที่จ าเป็นให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การท างาน 

วัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง B5101 
อาคารเรียนรวม 2 โดยมี Mr.Bowen Song นักศึกษาสหกิจศึกษา จาก UVIC 
ประเทศแคนาดา ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งประเทศแคนาดาและประเทศจีน  
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล
ทั่วไปของประเทศแคนาดาและประเทศจีน  และยังเป็นการให้นักศึกษา             
สหกิจศึกษานานาชาติที่มาจากต่างประเทศได้ฝึกเทคนิคการน าเสนอ และการพูด
ในที่สาธารณะอีกด้วย โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จ านวน 500 คน 

โครงกำร SCG Be Bright (Campus Roadshow) 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.010/2558 

3 
ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมหลักสูตร 7 Habits 7 อุปนิสัย
ส าหรับการเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558         
ณ ห้อง B5207 อาคารเรียนรวม 2 เวลา 8.30-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาทิตย์ คูณศรีสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์  คุณเบญจพร         
ศุภรทรัพย์ และคุณอุดมศักดิ์ บัวส าราญ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการคิด
ตามลักษณะอุปนิสัยทั้ง 7 ที่จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์       
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
บุญชัย วิจิตรเสถียร และรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี ได้ให้การต้อนรับ คุณรุ่งโรจน์           
ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)       
ในโอกาสที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในงานสัมมนาสถานประกอบการ    
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกรท์ี่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม
สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้หารือเพื่อหาแนวทางในการขยาย      
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนในคราวเดียวกันด้วย 
 

กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม กำรวำงแผนบริหำรเวลำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา 
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย   
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มทส. (ระดับสถาบัน)    
ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) ประจ าปีการศึกษา 2557 น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ 
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จั ดการอบรม เชิ งปฏิบั ติก าร เรื่ อ ง                 
“การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม          
การวางแผนบริหารเวลา” ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 เวลา 09.00 -
16.00 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต 
วรรณรัต ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
และทีมงานจากบริษัท เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีวิธีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวมถึงการบริหาร การวางแผนในการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึง        
การเรียนอีกด้วยโดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 30 คน 

7 Habits  
7 อุปนิสัย ส ำหรับกำรเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ต้อนรับสถำนประกอบกำร 
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ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 ต.ค. 58 - ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ครั้งที่ 3/2558 

9 ต.ค. 58 - สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2/2558 

2 ต.ค. 58 - กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 12 ต.ค. 58 - ต้อนรับมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี จ.ลพบุรี ในการ
การศึกษาดูงานด้านการด าเนินงานสหกจิศึกษาของมทส. 

5 ต.ค. 58 - แนะน าสหกิจศึกษานานาชาต ิ

- ทดสอบหลังเรียน TOEIC 
16-21 ต.ค.58 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง
และรับซองประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5-9 ต.ค.58  
- กิจกรรมพบคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

2/2558 
19-23 ต.ค.58 

- พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษา  
สหกิจศึกษา 1/2558 ในระบบสหกจิศึกษาออนไลน ์

8 ต.ค. 58 
- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากผู้บริหารก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 2/2558 
23 ต.ค. 58 - วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 1/2558 

8 ต.ค. 58 
- บรรยาย หัวข้อ “ขอ้ควรปฏบิัติในการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา” และ “การกรอกเอกสารออนไลน์” 
26-30 ต.ค.58 

- กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา 1/2558 

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 2558 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้ อบรับนัก ศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ และให้การดูแลอ านวยความสะดวกรวมถึง    
ส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ สถาน
ประกอบการในประเทศไทย จ านวน 4 แห่ง มีนักศึกษาชาวต่างชาติ
ทั้งสิ้นจ านวน 7 ราย ได้แก่  

นัก ศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science 
and Technology (HUHST) สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 6 ราย  

1) Mr. Yue Weinan แ ล ะ  Miss Wang Jing ป ฏิ บั ติ ง า น              
ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 
1 กันยายน – วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

2) Miss Ai Shuxiang Miss Yangming Jiang และ Miss Liuxia 
ปฏิบัติงาน ณ สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 
1 กันยายน – วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

3) Miss Chunying Mai ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ 
จ ากัด จั งหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่  1 กันยายน –  วันที่  27 
พฤศจิกายน 2558 

และนักศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา 
จ านวน 1 ราย คือ Mr.Bowen Song ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือน 
กันยายน – เดือนธันวาคม 2558 


