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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 07/2559 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพ
ให้เหมาะสมกับการท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันโดยจัดระหว่างวันที่ 15-19 
สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวด
นางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand 
International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
หนึ่งหทัย ขอผลกลาง จากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล     
คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา  และคุณเดชากรณ์ ส าราญดี            
จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร           
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมมารยาทสากล เพื่อเตรียม        
ความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อ         
ให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาท
ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคม
ที่จ าเป็นที่นักศึกษาควรทราบ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ นายสหรัฐ พงษ์วิมาน นายอนัส หะยี
ดาราแม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
Miss La Thi Quyen นักศึกษาจาก Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม 
Mr. Sboniso Skhumbuzo Gumede นั ก ศึ ก ษ า จ าก  Durban University of 
Technology (DUT) ประเทศแอฟริกาใต้  ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่  19 
สิงหาคม 2559 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 

กิจกรรมมำรยำทสำกล กิจกรรมอบรมบุคลิกภำพ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special 
Short Courses : ธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการ 
Industry-based Career Development เมื่อวัน ศุกร์ที่  19 สิงหาคม 2559         
ณ กลุ่มบริษัท ซีดีจี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการผลิตสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่การท างานมากยิ่งขึ้น และทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 39 คน  

Industry – based Special Short Courses อบรมสหกิจศึกษำเชิงปฏิบัติกำร 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์งำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ประจ า             
ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์             
สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โ ดยการประ เมิ นครั้ งนี้ คณะกรรมการฯ                     
ได้เข้าเยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา         
นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาด้วย 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2559      ณ 
โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
โดยมีอาจารย์และบุคลากร ผ่านการอบรบ จ านวน 7 ราย ประกอบด้วยคณาจารย์
จากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ราย คณาจารย์จากส านักวิชาวทิยาศาสตร์  
จ านวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
จ านวน 2 ราย           
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณวัฒนชัย ประดับวงษ์ หัวหน้า
ส่วนสรรหา บริษัท ตะนาวศรีไก่ ไทย จ ากัด ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมา
ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และได้ให้การต้อนรับคุณนิติรัฐ รุ่งเรือง 
และทีมงานฝ่ายสรรหา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสที่บริษัท
เดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา           
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับ     
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ านวน 8 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
4 สิงหาคม 2559 และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน 43 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม      
ศูนย์ สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดยผู้ อ านวยการ ศูนย์สหกิจ ศึกษา                 
และพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเร่ือง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล น าโดยคุณสุริยา เอี่ยมเอิบ นักวิเคราะห์ระบบ และเจ้าหน้าที่สรรหา        
และคัดเลือก บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาคัดเลือกและ
สัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาประจ าปีของบริษัท       
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจศึกษา       
และพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้ารับ         
การสัมภาษณ์และคัดเลือกในกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 7 คน 

คัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ ประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนและนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท สยาม มิชลิน จ ากัด น าโดย คุณขจร จุลกทัพพะ ต าแหน่ง Industry 
Recruit Manager และทีมงาน เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ในการเดินทาง      
มาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ 2/2559 โดยได้มีการจัดสอบข้อเขียน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการ และการสัมภาษณ์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจ   
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา           
 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท สยาม  
มิชลิน จ ากัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
การสมัครงานเพื่อเข้าร่วมงานกับสถานประกอบการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ภายในสถานประกอบการ การรับสมัครพนักงาน การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา 
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็น
จ านวนมาก 
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

น าโดย คุณวันชัย ชัยวัฒนพร จากส านักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล    
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559         
ในโอกาสเดินทางมาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยได้มีการจัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจะมี       
การสัมภาษณ์งานรอบที่ 2 โดยคณะผู้บริหาร ในวันที่ 3 กันยายน 2559           
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3 ก.ย.59 - CPF สัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษารอบที่ 2 9 ก.ย. 59 
- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา  

โดย บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

3 – 4 ก.ย. 59 - อบรม 7 Habits 13 ก.ย. 59 
- ประชาสัมพันธโ์ครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 

2016” โดย บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากดั 

5 ก.ย. 59 - ประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ 15 ก.ย. 59 
- บรรยาย หัวข้อ “ทกัษะในการท างานเปน็ทีม และการสื่อสารที่

มีประสิทธิภาพ” 

8 ก.ย. 59 
- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา  

โดย บริษัท อีเทอร์นิต้ี แกรนด์ โลจิสติคส์ จ ากัด (มหาชน) 
22 ก.ย. 59 

- บรรยาย หัวข้อ “คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ” 

8 ก.ย. 59 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 29 ก.ย. 59 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว” 

9 ก.ย. 59 
- ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งสถาบันการศึกษา      

ในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กกรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 

  

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 2559 

 “สหกิจศึกษำคือกิจกรรม (Activity) รูปแบบหนึ่งที่เรำต้องกำรให้เกิดผลลัพธ์คือกำรพัฒนำของตัวบุคคลที่เข้ำร่วมกิจกรรม          
ซึ่งคือตัวนักศึกษำจำกประสบกำรณ์จริงก่อนที่จะก้ำวสู่โลกแห่งควำมเป็นจริงของชีวิตกำรท ำงำน ผลลัพธ์หรือกำรพัฒนำที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำ  
อำจมองได้หลำยมิติ ได้แก่ กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ โดยกำรได้น ำควำมรู้ที่เรียนมำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพ ธ์ที่จับต้องได้ซึ่งจะเกิดเป็น
ประสบกำรณ์เฉพำะตัวแก่นักศึกษำเอง กำรพัฒนำด้ำนสังคม เป็นกำรได้ลองเข้ำไปใช้ชีวิตกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
และสังคม กำรพัฒนำด้ำนบุคลิกภำพ ได้เรียนรู้จักกำรวำงตัว กำรเป็นผู้น ำและผู้ตำม กำรกล้ำแสดงออกและกล้ำเสนอควำมคิดเห็น ซึ่งทั้งหมด
ที่ได้กล่ำวมำนั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่ส่งผลให้นักศึกษำ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงำน และมีควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรท ำงำนในอนำคตต่อไป” 

อำจำรย ์ดร.ปัญญำ บัวฮมบุรำ 
ประธำนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ

สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 

 “ได้พัฒนำทักษะกำรท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงำนที่ออกมำอย่ำงเต็มประสิทธิ ภำพ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
กำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตกำรท ำงำน ควำมนอบน้อมถ่อมตน กำรมีสัมมำคำรวะ กำรมีสัมพันธไมตรีที่ดี ต่อผู้ร่วมงำนและบุคคลอื่นๆ
ในสถำนประกอบกำร ควรรู้จักแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอไม่ว่ำจะเป็นทั้งทฤษฎีต่ำงๆ และควำมเป็นไปได้หรือกำรใช้งำนเครื่องมือที่เกี่ยวกับ
งำน รู้จักมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ต้องมีควำมอดทนมำนะ วิริยะอุตสำหะ ในบ้ำงครั้งเรำต้องรับมือกับแรงกดดันต่ำงๆ        
ที่จะเข้ำมำหำเรำ ตั้งใจท ำงำนและกิจกรรมต่ำงๆให้เต็มซึ่งจะส่งผลดีต่อเรำในภำยภำคหน้ำอย่ำงแน่นอน และส่ิงที่ส ำคัญที่ขำดไม่ได้เลยนั้นก็คือ 
ควำมมีน้ ำใจและมีเมตตำจิต ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ” 

นำยธัญเทพ ชูเกษม 
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม  
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2558 
ปฏิบัติงำน ณ ฝ่ำยปฏิบัติกำรและบ ำรุงรักษำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 3 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครรำชสีมำ 

http://eng.sut.ac.th/tce/2016/site/?page=Staff/show&id=10

