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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 06/2559 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2559 

วันสหกิจศึกษำไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น าโดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมงาน
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ในการนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับมอบโล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ประจ าปี 2559 จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่     
นางสาวสุภางค์ อิงคนินันท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ดีเด่นระดับชาติ จากโครงงาน “การวิเคราะห์หน้าสัมผัสเกียร์และปรับปรุงเกียร์ในระดับไมโคร เพื่อลดเสียงของระบบส่งก าลัง ” ปฏิบัติงาน ณ Hino Motors, Ltd. 
ประเทศญี่ปุ่น และ นายภานุเดช สารพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงงาน “การลดจ านวนการเกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดชั่วขณะ ในกระบวนการจ่าย Washer ที่กระบวนการประกอบ 
Carrier” ปฏิบัติงาน ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด นอกจากนี้ ผลงานจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซ่ึง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแม่ข่าย ยังได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559 ประเภทสถานประกอบการ ประกอบด้วยรางวัลสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จ ากัด 
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ฟังโอวำทก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 1/2559 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
อาชีพ ส าหรับนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่  3/2559         
เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และตระหนัก
ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 
2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร 
ชั้น 4 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 667 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559     
ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณทิมา       
ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการ
ให้โอวาท โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 21 ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้
นักศึกษาที่ก าลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและก าลังใจในการไป
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย 
 

สัปดำห์ภำพยนตร์เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ 

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษำ 

 

อบรมวัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียม     
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 โดยจัดบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ำมชำติ
และกำรปรับตัว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ อดีตผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ 
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรประเทศต่างทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศอื่น ๆ มากมาย อีกทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว          
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดขึ้นในโครงการเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 825 คน 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง B5101 
อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ต าแหน่งที่ปรึกษา
กรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์  สภาอุตสาหกรรม      
แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย          
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการมอบ
สัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 การมอบเกียรติบัตร    
แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ          
ก ารมอบ เกี ย รติบั ตรนั ก ศึกษาสหกิ จ ศึกษาดี เด่ น  การมอบ เกี ย รติบั ตร                   
และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน     
สหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระท า” 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 
40,000 บาท และเพื่อเป็นการเฟ้นหาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเข้าแข่งขันในระดับ
เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป โดยแบ่งการประกวด
เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิทยาศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ โดยจัดการประกวดกลุ่มละ 2 
ประเภท คือ ประเภท Oral presentation และ ประเภท Poster 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการ
ตัดสินนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของเครือข่ายฯ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติเข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงาน    
สหกิจศึกษาในระดับชาติปี พ.ศ.2560 จ านวน 2 คน ดังนี้ 1. นายสันติรักษ์ เรืองชัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
นางสาวอังสุมาพรรณ พันธุ์มาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) ประเภท
โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)  ระหว่างวันที่  3-4 พฤษภาคม 2559                 
บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 
2559 บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) ประเทศไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 บริษัท Reckitt Benckiser (Thailnad) จ ากัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 และ บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จ ากัด เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 
2559 โดยสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง เดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
และรับพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท และกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) และ 
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จ ากัด การสัมภาษณ์งานเบื้องต้น 
 

ประกวดโครงงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำย ประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น  

 

ประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน 

 

ได้ ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  Mr. Sboniso Skhumbuzo 
Gumede นักศึกษาจาก Durban University of Technology (DUT) ประเทศ
แอฟริกาใต้ ซ่ึงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 
ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 ในการเดินทางมาต่ออายุวีซ่า ที่ส านักงาน   
ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559  
และได้น าเสนอประสบการณ์การท างานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ      
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราว
ประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างประเทศ  

สหกิจศึกษำนำนำชำติ 
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2 มิ.ย. 59 - ฟังโอวาทจากทา่นอธิการบดกี่อนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
1/2559 

13-30 มิ.ย. 59 
- พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา

3/2558 ผ่านเว็บไซต์ 

3 มิ.ย. 59 - ลงทะเบียนรายวิชาสหกจิศึกษา 1/2559 
- สอบรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา 3/2558 

16 มิ.ย. 59 
- กิจกรรม Industry – based Special Short Courses : 

อุตสาหกรรมยานยนต ์

6 มิ.ย. 59 - วันสหกิจศึกษาไทย 23 มิ.ย. 59 
- บรรยาย เร่ือง “แนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอือ้

ต่อการผลิตบัณฑิต” โดยศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 

8 มิ.ย. 59 
- พิธีลงนามความรว่มมือระหว่าง มทส. กบั บริษัท เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
24 มิ.ย. 59 - วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 3/2558 

9 มิ.ย. 59 วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนสหกิจศึกษา 1/2559 27 มิ.ย. 59 
- รับฟังโอวาทจากอธกิารบด ีหลังกลับจากการปฏิบัติงาน       

สหกิจศึกษา 3/2558 

10-15 มิ.ย. 59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง

และรับซองประเมินการปฏิบัติงาน 
27-29 มิ.ย. 59 

- กิจกรรมหลังกลับจากจากการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 3/2558 

- กิจกรรมรายงานผลสะทอ้นกลับจากการปฏิบัติงาน 3/2558 

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

 

กิจกรรมในเดือนมิถุนำยน 2559 

 “นักศึกษำที่สมัครงำนสหกิจศึกษำ จะมีควำมคำดหวังว่ำจะได้ท ำงำนตำมที่สมัครงำนเข้ำไป 
แต่อยำกขอแชร์นะคะ ในโลกยุคปัจจุบันนักศึกษำสหกิจศึกษำก็เปรียบเสมือนกำรหำงำนท ำ โดยบริษัท
จะพิจำรณำจำก ประวัติส่วนตัว และ Resume จะผ่ำนเข้ำไปสหกิจศึกษำหรือไม่ผ่ำน ขึ้นอยู่กับกำรที่
บริษัทติดต่อไปแล้วนักศึกษำควรที่จะมีควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูล หรืออำจจะเป็นกำรวัดทักษะขั้น
พื้นฐำน และหำกติต่อไปแล้วนักศึกษำไม่สำมำรถับโทรศัพท์  แสดงว่ำนักศึกษำทิ้งโอกำสนั้นไป         
โดยส่วนใหญ่บริษัทจะติดต่อทำงโทรศัพท์ หรือ e-mail ที่นักศึกษำได้ให้ข้อมูลไว้ และควรติดต่อกลับ
หลังจำกนั้น บริษัทตอบกลับผลกำรพิจำรณำได้อย่ำงรวดเร็ว เพรำะฉะนั้นถ้ำนักศึกษำไม่กระตือรือร้น
เรำถือว่ำนักศึกษำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ เพรำะว่ำบริษัทมองว่ำในโลกยุคปัจจุบันทุกคน Proactive 
พร้อมพัฒนำทั้งหมดเพรำะฉะนั้น บริษัท คำร์กิลล์ มีโปรเจค มีเบี้ยเล้ียง มีพี่เล้ียงคอยดูแล อีกทั้ง
เอื้อเฟื้อเรื่องสถำนที่และอำหำรให้กับนักศึกษำสหกิจศึกษำ ขอบคุณมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี      
ที่ส่งนักศึกษำสหกิจศึกษำที่มีคุณภำพ ให้กับบริษัทหลำยๆ รุ่น”  

คุณวรินยุพำ แซ่เติ๋น  
(หัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล) 
บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

“สิ่งแรกที่จะได้รับคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากสนใจภาษาอื่นก็จะได้
ทักษะภาษามลายูด้วย เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันของชาวมาเลเซีย ได้เรียนรู้การ      
อยู่ร่วมกันในในสังคมที่มีผู้คนต่างวัฒนธรรม สถานประกอบการแห่งนี้มีนักศึกษา   
ชาวฝร่ังเศส และชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนด้วย เราสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม    
กับเพ่ือนชาวต่างชาติและพนักงานในองค์กรได้ ด้านการท างานได้ทบทวนความรู้     
ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียน และน าไปใช้ในการท างานจริง รู้จักการบริหารเวลา   
ฝึกการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับสถานประกอบการก็ได้น าโครงงานไปใช้  
เป็นตัวต้นแบบของโครงการ และจะท าการพัฒนาร่วมกับองค์กรอื่นๆ” 
 

นำยขจรศักดิ ์จิตแกล้ว   
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิสาขาวชิาวิศวกรรมอากาศยาน 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ Aerospace Malaysia Innovation Center 
ประเทศมำเลเซีย 


