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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 05/2559 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2559 

มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องB4101 อาคารเรียนรวม 1     
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์  ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ               
หัวข้อ "สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส." โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และการบรรยายพิเศษ          
หัวข้อ "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" โดย คุณพนิดา แซ่จิว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการสู้กับปัญหา รวมถึงการปรั บตัวสู่สังคม                
การท างาน 
 

 

ขอแสดงควำมยินดีกับ คุณธวัช อินทร บัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ลงประกำศเกียรติคุณ  

ในท ำเนียบหอประวัติวำรสำรสมำคมสหกิจศึกษำโลก 2016 – 2017  

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง Senior Process Engineer  

PTT Global Chemical Public Co., Ltd. 

 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.05/2559 

2 
ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 3/2558 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลกิภาพ
ให้เหมาะสมกับการท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันโดยจัดระหว่างวันที่ 2-4 
พฤษภาคม 2559 และระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย 
นันท์พละวงศ์ วิทยากรอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง จาก
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล และคุณจิตติมา พะนา จาก
ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร           

ประกวดผลงำนประเภทนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำตดิีเด่น อบรมบุคลิกภำพ 

 

ประกวดโครงงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำย ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมประกวด
และคัดเลือกผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติดีเด่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประกวด
และน าเสนอแข่งขันระดับชาติ  โดยนางสาวสุภางค์  อิงคนินันท์  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    
ปฏิบัติงาน ณ Hino Motors Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
เข้าร่วมประกวดและน าเสนอแข่งขันระดับชาติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559     
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา        
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา          
ในระดับชาติ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 32.02.08 (อาคาร 32 ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีสถาบันสมาชิก      
ส่งผลงานเข้าประกวดดังนี้ 1. ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 13 โครงงาน จาก 5 สถาบัน  2. ประเภทโครงงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
การจัดการ จ านวน 4 โครงงาน จาก 2 สถาบัน 3. ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา จ านวน 5 โครงงาน จาก 2 สถาบัน โดยนายภานุเดช  สารพัฒน์ นักศึกษา           
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนของเครือข่ายเข้าร่วมประกวดในระดับชาติประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นางสาวณัฐกาญจน์ ทัพธานี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือก    
เป็นผู้แทนของเครือข่ายเข้าร่วมประกวดในระดับชาติประเภทโครงงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และนายยุทธการ  ค าแก้ว สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนของเครือข่ายเข้าร่วมประกวดในระดับชาติประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
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 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า    
สหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ วารสาร
สมาคมสหกิ จ ศึกษาโลก 2016-2017 ครั้ งที่  2/2559 เมื่ อ วั นพฤหัสบดีที่                   
21  เมษายน  2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ                       
โดยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รับมอบหมายให้เป็น
ประธานการประชุม และผู้แทนคณบดีจากส านักวิชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
และได้มีการพิจารณาคัดเลือกให้ คุณธวัช อินทร บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส.ฯ ได้ลงประกาศ
เกียรติคุณ ในท าเนียบหอประวัติ วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 2016-2017 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สวนอุดมการ์เด้น ในโอกาสที่เดินทางมาคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสาขา     
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส าหรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 
1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน  2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ ชั้น 2 อาคาร          
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำฯ ประชุมคณะท ำงำนตัดสินผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ มทส. 

สัมภำษณ์งำนสหกิจศึกษำ 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดเ้ข้าประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา พร้อมทั้ง
ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา กับผู้แทน             
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ในโอกาส       
ที่บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครบัณฑิต มทส. เมื่อวันจันทร์ที่      
18 เมษายน 2559 B1215 อาคารเรียนรวม 1 
 

ประชำสัมพันธ์งำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนา            
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2559      
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการส่งโครงงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่ายของสถาบันสมาชิก         
และเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลการด าเนินงานประเภทสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประเภทสถานประกอบการ      
ที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษากับสถาบันสมาชิกเครือข่าย 
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1-5 ก.พ. 59 - พบอาจารย์ที่ปรกึษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558 11 ก.พ. 59 - วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนสหกิจศึกษา 3/2558 

3-4 พ.ค. 59 - สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ กลุ่มบริษัท มินีแบ  

(ประเทศไทย) 
16-18 พ.ค.59 - ประกวดผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นชิงทุนการศึกษา 

11 พ.ค. 59 
- สัมมนาพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

(ภายในมหาวิทยาลยั) 
13-15 พ.ค. 
59 

- สัมมนาพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ  
(นอกมหาวิทยาลัย) 

11-12 พ.ค. 59 
- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานวา่ง และรับสมัครพนักงาน 

Nissie Electric (Thailand) Co., Ltd. 
23 พ.ค.59 

- วันสุดท้ายของการยื่นค ารอ้งขอเปลี่ยนแปลงการไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 1/59 

12 พ.ค.59 
- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานวา่ง และรับสมัครพนักงาน 

ZTE (Thailand) Co., Ltd. และ  
Reckitt Benckiser (Thailand) Co., Ltd. 

27 พ.ค. 59 
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/59 
- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกจิศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 3/58 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 
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กิจกรรมในเดือนพฤษภำคม 2559 

 “นักศึกษำสหกิจศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีจุดเด่นคือ นักศึกษำมีกำร
เตรียมควำมพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภำพก่อนเข้ำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำรมำเป็นอย่ำงดี          
ท ำให้สถำนประกอบกำรมีควำมม่ันใจในกำรมอบหมำยงำน สำมำรถพัฒนำนักศึกษำและต่อยอด        
จำกโปรแกรมกำรเรียนรู้ที่บริษัทออกแบบไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ   
โดยกำรผ่ำนสหกิจศึกษำมีศักยภำพพร้อมออกสู่ตลำดแรงงำน”  

คุณธนัชพร พรหมทันต์  
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารก าลังคน 

เครือเบทาโกร 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ จ ากัด เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้อง B5210 
อาคารเรียนรวม 2 และบริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 และ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2     
โดยสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง เดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและรับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมงานกับบริษัท  
 

“ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ความคิดใหม่ๆ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
จากครอบครัวที่ไปอยู่ด้วย ได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ ได้สายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
กับคนที่ดี และได้เพ่ือนใหม่ นอกจากได้เห็นโครงสร้างของโรงงานและหน่วยปฏิบัติ  
ในโรงงาน การเตรียมตัวก่อนไปเราควรฝึกฝนภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสาร 
กับเจ้าของภาษาได้ รู้ เ ร่ืองและคล่องแคล่วมากที่สุด เพราะเป็นสิ่ งที่ส าคัญ                     
ในการด ารงชีวิตในต่างประเทศ ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า รู้จักอดทน    
และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และที่ส าคัญจ าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลของประเทศ    
ที่เราจะเดินทางไปด้วย เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น” 
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