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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้ต้อนรับและดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ในระหว่างเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560 2559 จ านวน 6 คน  ได้แก่ Mr.Jorgan Thibodeau  Mr.Kurtis Sprague  Miss Elexi Mills และ Miss Robyn Grey จาก Unitversity of Victoria 
ประเทศแคนาดา ปฏิบัติงาน ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. Mr.Ernest Rivera จาก Unitversity of Victoria ประเทศแคนาดา และ Mr.Thato Anthony 
Pooe จาก Durban University of Technology ประเทศ South Africa ปฏิบัติงาน ณ HGST (Thailand) Co., Ltd. ทั้ งนี้ยังได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม              
สหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าพบผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ การเข้าพบจารย์ผู้นิเทศงาน     
สหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคัญ ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอเมือง                
จังหวัดนครราชสีมา แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท อุทยานปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
SUT 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ จัดประชุม

คณะกรรมการประจ าศูนย์

สหกิจศึกษาฯ ครั้งทีฉบับท่ี 

004/2558 

ประจ ำเดือนเมษำยน 

2558 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อ า ชี พ  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 
เ มื่ อ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  1 2 
มี น า คม  2 5 58  ณ  ห้ อ ง
ประชุมสารนิ เทศ อาคาร
บริหาร และห้องประชุมพิทย
สาร อาคารพญาไทพลาซ่า 
โ ดยมี ศ า สตราจ า รย์ ด ร .
ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเป็นประธานที่ประชุม 
โดยการประชุมในครั้งนี้ศูนย์
ส ห กิ จ ศึ กษ าและพัฒนา
อาชีพ ได้ ร าย งายผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 
3 เดือน ให้คณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ได้ทราบ และมี
ว า ร ะ ที่ เ ส น อ ข อ ค ว า ม
เห็นชอบจากรรมการดังนี้  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี  เ รื่ อ ง
หลัก เกณฑ์การขอรับทุน
กองทุนสหกิจ ศึกษาและ
การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างานในต่างประเทศ 
ก าหนดภาค             สหกิจ
ศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558 เห็นชอบคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ขอ
ความเห็นชอบการจัดท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
งบประมาณของหน่วยงาน
ม ห า วิ ท ย าลั ย  ป ร ะ จ า ปี

COOP 
NEWSLETTER 
ฉบับท่ี 005/2560 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2560 

สหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ขอแสดงควำมยินดีกับ คุณอิทธิพจน์ รอตเกษม  
บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรผู้ประกอบกำร)  

ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 

ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ลงประกำศเกียรติคุณ  

ในท ำเนียบหอประวัติวำรสำรสมำคมสหกิจศึกษำโลก 2017 – 2018  

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง Product Manager Marketing บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ำกัด 

 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.05/2560 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 
2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน ประจ าภาคการศึกษาที่ 
3/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อบรมในวันศุกร์ที่ 24 และ 
31 มีนาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง Lab com 5 กลุ่มที่ 2 อบรม     
ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น.         
ห้อง Lab com 5 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเทพ โลหณุต 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
บรรยาย และจัดท า Work Shop เพื่อทดสอบความเข้าใจและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คุณพิเชษฐ บุญทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการด้านสรรหาและสร้างเครือข่าย และคณะ จากบริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางเข้ามารับสมัครพนักงานและคัดเลือก
พนักงานโดยการสัมภาษณ์ ส าหรับนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4  ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการ
แนะน าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ และ
โครงการความร่วมมือ ในการรับนัก ศึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานกับทาง
มหาวิทยาลัย การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และการสัมภาษณ์งานโดย
ผู้บริหารที่ต้องการรับพนักงานโดยตรง 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา       
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 
2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-102 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและ     
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
โดยมีอาจารย์และบุคลากร ผ่านการอบรบ จ านวน 6 ราย ประกอบด้วย คณาจารย์
จากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ราย คณาจารย์จากส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 ราย คณาจารย์จากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
จ านวน 1 ราย คณาจารย์จากส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ จ านวน 1 ราย คณาจารย์
จากส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 ราย            

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคุณจันทธนิฏฐ์ บุตรละออง เจ้าหน้าที่
สรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ บริษัท บริดจสโตน ไทร์          
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ในการเดินทางมาคัดเลือกและสัมภาษณ์
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามโครงการรับนักศึกษาประจ าปี
ของบริษัท ระหว่างวันที่  20-21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์             
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมการสอบ
คัดเลือกในกิจกรรมครั้งนี้รวม 20 คน 

อบรมพัฒนำทักษะ Microsoft Excel 2013 

รับสมัครและสัมภำษณ์เพื่อรับพนักงำน รับสมัครและสัมภำษณ์เพื่อรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

อบรมสหกิจศึกษำเชิงปฏบิัติกำร 
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ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำนและนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับบริษัท บุคคล บริษัท บริดจสโตน ไทร์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560          
ณ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 1 และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560  ในโอกาสเข้ามาประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการรับพนักงาน เมื่อวันจันทร์ที่  6 มีนาคม 2560            
ณ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 1  
 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำภำยในประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานประกอบการใน
โอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตจบใหม่  พร้อมกันนี้                  
ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกจิศึกษาร่วมกนั ดังนี้ สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  บริษัท มณีสูรย์ กรุ๊ป จ ากัด เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2560  บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด มหาชน (สาขานครราชสีมา) เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2560  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560   

ประโยชน์ของสหกิจศึกษำในกำรเข้ำสู่งำนอำชีพของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษา จ านวน 994 คน จาก 32 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 615 แห่ง ระหว่างวันที่       
7 พฤศจิกายน – 24 กุมภาพันธ์ 2559 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่เขาได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา             
ดังแสดงในกราฟ  
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9 พ.ค. 60 
- กิจกรรม Industry-based Special Short Course :     

ด้านการผลิตและออกแบบวัสดุเซรามิก 
18 พ.ค. 60 

- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร” 
- ประชาสัมพันธก์ารรับพนกังาน Reckitt Benckiser 

(Thailand) Ltd. 

13-14 พ.ค. 60 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการ      

ครั้งที่ 1 
19,26 พ.ค. 60 

-  กิจกรรมพัฒนาทกัษะ Microsoft PowerPoint 2013  
อย่างมืออาชีพ กลุ่มที่ 2 

15,22 พ.ค. 60 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทกัษะ Microsoft PowerPoint 2013  

อย่างมืออาชีพ กลุ่มที่ 1 
25 พ.ค. 60 -  บรรยาย หวัข้อ “จัดการให้ได้....วางแผนให้เป็น” 

17 พ.ค. 60 
- กิจกรรม Industry-based Special Short Course : ด้าน

อุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร 27-28 พ.ค.60 
-  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเปน็ผู้ประกอบการ      

ครั้งที่ 2 

18-19 พ.ค. 60 - สัมภาษณ์งานโดย กลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) 29 พ.ค.60 
- วันสุดท้ายของการยื่นค ารอ้งขอเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษา 

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

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภำคม 2560 

    “ ได้ มี โอกำรไปปฏิ บัติ งำนสหกิจศึ กษำนำนำชำติที่  UVic bookstore ซึ่ งตั้ งอยู่ ใน        
University of Victoria เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนำดำ ในแผนก Textbook โดยได้รับ
มอบหมำยให้ท ำโครงงำนเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำในกระบวนกำรรับสินค้ำรวมถึงพื้นที่        
ในกำรรับสินค้ำ ตลอดจนกระบวนกำรช ำระเงินและรับสินค้ำของสถำนประกอบกำร                 
ในกำรปฏิบัติงำนสกิจศึกษำครั้งนี้ ท ำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหลำย ๆ ทักษะ เช่น กำรปรับตัวให้
เข้ำกับวัฒนธรรมของประเทศแคนำดำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และที่ส ำคัญคือ กำรเพิ่มทักษะ
ภำษำอังกฤษ ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ือสำร กำรเขียนรำยงำน และ กำรน ำเสนอ” 

“จำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในครั้งนี้ ได้น ำควำมรู้ภำยในห้องเรียนไปใช้ได้จริง ระหว่ำงช่วงกำร
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำได้เรียนรู้ ส่ิงใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ชีวิตในกำรท ำงำนที่แท้จริงภำยในสำยวิชำอำชีพ       
อนำมัยและควำมปลอดภัย ซึ่งกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมีประโยชน์ต่อดิฉันเป็นอย่ำงมำก เป็นประสบกำรณ์
ที่ดีที่จะน ำไปใช้ในกำรท ำงำนในอนำคต ดิฉันได้มีกำรเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษำเป็นอย่ำงดี         
โดยเข้ำร่วมกำรอบรมบุคลิกภำพ กำรวำงตัว กำรส่ือสำรต่อบุคคลอื่น และได้มีกำรค้นหำข้อมูลของ          
สถำนประกอบกำรที่จะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ เพื่อจะได้ทรำบข้อมูลของสถำนประกอบกำร กระบวนกำร
ผลิตในสถำนประกอบกำร ดิฉันของฝำกถึงรุ่นน้องที่จะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในภำคกำรศึกษำต่อ ๆ ไปว่ำ      
ก่อนจะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำนั้นให้เตรียมตัวอย่ำงดี เช่น ทบทวนเอกสำรประกอบกำรเรียน หำข้อมูล 
ของสถำนประกอบกำร และที่ส ำคัญควรเลือกสถำนประกอบกำรที่ตนเองสนใจและตรงกับสำยวิชำชีพ           
ของตนเอง” 

 นำงสำวหัทยำ พวงผ่อง  
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 

ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ บริษัท ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ชลบุรี)  

นำงสำวปำรวี โภคสวัสดิ์ 
นักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำต ิสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559  
ปฎิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ University of Victoria ประเทศ Canada 


