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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 009/2558 ประจ ำเดือนกันยำยน 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี 
รองผู้ อ านวย ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และ เจ้ าหน้ าที่  ได้ น า                
คณาจารย์และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน  าตาล กระบวนการผลิต
น  ามันเชื อเพลิงประเภทเอทานอล และโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผล            
และเพื่อสร้างแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี Durban University of Technology และบริษัท น  าตาลมิตรผล 
จ ากัด ณ โรงงานน  าตาลภูขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  
เถื่อนนาดี  รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้แทน
คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเคมี  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล และอาชีวนามัยและความปลอดภัย    
ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษา
นานาชาติ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และนามีเบีย 
จ านวน 10 คน เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าคณาจารย์และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ                   
ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อาจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ และได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร อาจารย์ประจ าสาขาวชิา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้ให้การต้อนรับ เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 
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รอบรู้ประชำคมอำเซียน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
นานาชาติ เรื่อง รอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อ บัณฑิตไทยต้องพร้อมอย่างไร     
จึงจะได้ประโยชน์สูงสุดในยุค AEC โดยได้รับเกียรติจากคุณคมกฤช จองบุญวัฒนา 
นักการทูตช านาญการ กรมอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตนเองได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุดเทื่อส าเร็จการศึกษาในช่วงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคาร
เรียนรวม 2 

รับสมัครงำนสหกิจศึกษำ 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจเกษตรกรรมและอาหารครบวงจร ในกิจกรรมสัมภาษณ์
และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาชั นปีที่  3 และชั นปีที่  4 ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์          
เมื่อวันจันทร์ที่  17 สิงหาคม 2558 กิจกรรมรับสมัครและสัมภาษณ์เบื องต้น     
เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้อง B5203 และ B5205 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.00 - 16.00 น. กิจกรรมสัมภาษณ์รอบสองกับผู้บริหารแต่ละสายงาน ณ 
ห้องสัมภาษณ์งาน 1-3 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตปูนขาว ส าหรับใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร น าโดยคุณณัฐฐิญา ทองเจริญ ต าแหน่ง
ผู้จัดการโรงงานและคณะ เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และรับสมัครงานนักศึกษา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 - 16.30 น. ณ ห้อง B5101 
อาคารเรียนรวม 2 

สัปดำห์ภำพยนตร์เพื่อพัฒนำอำชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
อาชีพ ส าหรับนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้       
และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และตระหนักในการพัฒนาอาชีพ          
ของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ นระหว่างวันที่ 14 - 21  สิงหาคม 2558 เวลา     
13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั น 4           
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 440 คน 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จั ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติ โดยมีนักศึกษาสหกิจ
ศึกษานานาชาติ จ านวน 4 คน ซ่ึงก าลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท      
เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์          
การท างานในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ            
ได้น าเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสายอาชีพของตน 
และเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าฟังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างประเทศ 
ประสบการณ์การท างาน การท าโครงงานสหกิจศึกษา เป็นต้น ทั งนี เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในอนาคต โดย
จัดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 
B5207 และ ห้อง B5209 อาคารเรียนรวม 2  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรจัดสหกิจศึกษำร่วมกับกิจกำรเพื่อสังคม 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสาขาวิชา ได้จัดสหกิจศึกษาร่วมกับ   
สถานประกอบการประเภทกิจการเพื่อสังคม ในภาคการศึกษาที่ 1/2558      
โดยมีนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการประเภทดังกล่าว 
รวม 16 แห่ง ซ่ึงมีนักศึกษาทั งสิ น จ านวน 16 คน แยกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
จ านวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 11 คน และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา 
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย   
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มทส. (ระดับหน่วยงาน) 
ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
หน่วยงาน) ประจ าปีการศึกษา 2557 น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ       
ศิริเนาวกุล เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 9 คน โดยผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยาย      
ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เมื่อวันศุกร์
ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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1 ก.ย.58 - สัมมนาประจ าป ีศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 19-20 ก.ย.58 
- กิจกรรมพัฒนาทกัษะการสัมภาษณ์งานและการเขียน

จดหมายสมัครงานสหกจิศึกษา 

7-9 ก.ย.58  
- อบรมบุคลิกภาพ ส าหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 

1/2558 

24 ก.ย.58 - บรรยาย หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม” 
  

10 ก.ย.58  
- บรรยาย หัวข้อ “ทกัษะที่พึงประสงค์ในการท างานใน

สถานประกอบการ” 
26-27 ก.ย.58 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห ์
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การวางแผนบริหารเวลา 

17 ก.ย.58 
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ

สภาวะความกดดัน” 
28 ก.ย.58 - ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2558 

18 ก.ย.58 
- สัมมนากลุ่มสถานประกอบการ เรื่อง “การจัดสหกจิศึกษา

ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ” 
30 ก.ย.58 

- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) 
ประจ าปกีารศึกษา 2557 

    

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

 

กิจกรรมในเดือนกันยำยน 2558 

ผลกำรประเมินตนเองของนักศึกษำสหกิจศึกษำหลังเสร็จส้ินกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 
 

ในปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษา จ านวน 1,570 คน จาก 30 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในประเทศ จ านวน 693 แห่ง   

และสถานประกอบการต่างประเทศ 1 แห่ง ระหว่างวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 – 19 มิถุนายน 2558 และเมื่อสิ นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้สะท้อนให้

เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังแสดงในกราฟ 

ประโยชน์ของสหกิจศึกษำในกำรเข้ำสู่งำนอำชีพของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 


