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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล        
อารีรักษ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการจัดกิจกรรม 
Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมน  าตาล ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล 
ภายใต้ โครงการ Industry-based Career Development ระหว่างวันที่        
29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
และโรงแรมเมเจอร์แกรนด์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมน  าตาล 
กระบวนการผลิตน  าตาล ไฟฟ้า และเอทานอล เรียนรู้กระบวนการปลูกอ้อย 
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั งสิ น จ านวน 52 คน 
ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) 
3 คน เทคโนโลยีการผลิตพืช 5 คนเทคโนโลยีอาหาร 4 คน วิศวกรรมเกษตร
และอาหาร 8 คน วิศวกรรมเคมี 6 คน วิศวกรรมเครื่องกล 8 คน วิศวกรรมไฟฟา้ 
4 คน วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 4 คน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 คน อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 7 คน ประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กระวี ตรีอ านรรค ประธานคณาจารย์นิเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ ร.อ.สุทธิพงษ์    มีใย ประธานคณาจารย์
นิเทศสาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดฝึกอบรมนักศึกษาในโครงการ     
บัณฑิตพึงประสงค์ ในหลักสูตร 7 อุปนิสัยสู่ความเป็นเลิศ (7 Habits)       
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้อง B5206  
B5207 B5208 B5209 และB5210 อาคารเรียนรวม 2  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการคิดตามลักษณะอุปนิสัยทั ง 7 ที่จะน าไปสู่        
การพัฒนาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษของ 
PacRim Leadership Center Co., Ltd. จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  คุณยุวเรศ      
ภูมิวัฒน์  คุณณัฐ บวรปรีชาวานิช คุณนาฎฤดี  จิตรรังสรรค์ คุณกุณฑลี       
บริรักษ์สันติกุล และคุณกมลธิชา วราอัศวปติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั งสิ น จ านวน 161 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์     
8 คน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  8 คน วิศวกรรมอากาศยาน 3 คน วิศวกรรม
โยธา 3 คน วิศวกรรมเซรามิก 8 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 คน เทคโนโลยี        
การผลิตพืช 4 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 20  คน  วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส์  7  คน 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 คน  วิศวกรรมโลหการ    
1 คน เทคโนโลยีอาหาร 21 คน เทคโนโลยีธรณี 4 คน วิศวกรรมธรณี 2 คน 
เทคโนโลยีการจัดการ 22 คน วิศวกรรมการผลิต 3 คน วิศวกรรมเครื่องกล     
1 คน วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 คน วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4 คน วิศวกรรม
โทรคมนาคม 4 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
SUT 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ จัดประชุม

คณะกรรมการประจ าศูนย์

สหกิจศึกษาฯ ครั งทีฉบับท่ี 

004/2558 

ประจ ำเดือนเมษำยน 

2558 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อ า ชี พ  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ครั งที่ 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 
โดยการประชุมในครั งนี ศูนย์
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
เห็นชอบจากรรมการดังนี  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี  เ รื่ อ ง
หลัก เกณฑ์การขอรับทุน
กองทุนสหกิจ ศึกษา และ
การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างานในต่างประเทศ 
ก าหนดภาค             สหกิจ
ศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558 เห็นชอบคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ขอ
ความเห็นชอบการจัดท า
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ฉบับท่ี 007/2560 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2560 

Industry-based Career Camp : อุตสำหกรรมน  ำตำล 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อบรมหลักสูตร เจ็ดอุปนิสัยสำหรับนักศึกษำ (7 Habits) 
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม TOEIC เตรียม        
ความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ในภาคการศึกษาที่ 
3/2559 โดยได้จัดการทดสอบหลังเรียนในวันที่ 7 และ 9 มิถุนายน 2560        
ณ ห้อง B520 และห้อง B5207 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อประเมินผลหลังการเรียน
ว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ นมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับการทดสอบก่อนเรียน           
มีจ านวนนักศึกษาที่สอบทั งสิ น 327 คน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย        
วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ Prof. Dr.    
Yu-peng Yan ผู้อ านวยการศูนยกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก           
Corporate Banking, Japanese Corporate ธนาคารกรุงเทพ พร้อมทั งประชุม
หารือความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น           
การส่งนักศึกษาญี่ปุ่นมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศไทย การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในโครงการระยะสั น 
และความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง B4101 
อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับอำจำรย์ ดร.กัณทิมา 
ศิริจี ระชัย  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน  กิจกรรม
ประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตร
และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน  
สหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งทีพ่ึงกระท า” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญชัย          
วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ          
Mr. Boni Gantile ต า แ ห น่ ง  CEO ข อ ง  Southern African Society for 
Cooperative Education (SASCE) และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั งประชุมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
สหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

สอบ Post – Test เตรียมควำมพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 

หำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำนำนำชำติ พิธีมอบสัมฤทธิบัตร 

หำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำนำนำชำติ 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

       

หำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำในประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ 
คณะผู้บริหารจาก บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
และคณะในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั งหารือแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย เมื่อวัน ศุกร์ที่                
1 มิถุนายน 2560 ณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

สัมภำษณ์นักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้บริการจัดสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ผ่านระบบวีดีโอคอล กับบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    
โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จ านวน 1 คน ได้แก่ นายสรวิศ เหล่าธรรมยิ่งยง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

สหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ       
ในเรื่องเดินทางมาต่ออายุวีซ่า ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จ านวน 6 ราย ได้แก่  Miss Elexi 
Mills Miss Robyn Grey Mr. Jorgan Thibodeau Mr. Kurtis Sprague นักศึกษา
จาก University of Victoria ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thailand) 
Co., Ltd. Mr. Ernest Rivera นักศึกษาจาก University of Victoria ปฏิบัติ งาน    
สหกิจศึกษา ณ  HGST (Thailand) Co., Ltd. Mr. Thato Anthony Pooe นักศึกษา
จ าก  Durban University of Technology ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ กษา  ณ  HGST 
(Thailand) Co., Ltd. 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด  เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2560          
และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560  
โดยสถานประกอบการทั ง 2 แห่ง เดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน        
การประชาสัมพันธ์การรับพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ทั งนี บริษัททั ง 2 แห่ง
ยังมีการสัมภาษณ์งานในวันดังกล่าวอีกด้วย  
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29 มิ.ย.-1 ก.ค.60 
- Industry-based Career Camp 2016 : อุตสาหกรรม

น  าตาล ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชยัภูมิ 
7 ก.ค. 60 - ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา 

3 ก.ค. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 รายงานตัวเข้าปฏบิัติงาน    

ณ สถานประกอบการ 
10-16 ก.ค. 60 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 กรอกแบบแจ้งแผนการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 

3 ก.ค. 60 
- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดี ส าหรับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 3/2559 
12-14 ก.ค. 60 

- ค่ายพัฒนาผู้น านกัศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ครั งที่ 1  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

3-9 ก.ค. 60 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 กรอกแบบแจ้งรายละเอยีด   
ที่พักฯ แบบแจ้งรายละเอียดงาน ผ่านระบบออนไลน์ 

17-23 ก.ค. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 กรอกแบบแจ้งโครงร่าง

รายงาน ผ่านระบบออนไลน ์

4-7 ก.ค. 60 กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ 31 ก.ค.-22 ก.ย.60 
-  ชว่งเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ประจ า

สาขาวิชา 

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

 

กิจกรรมในเดือนกรกฎำคม 2560 

    “สหกิจศึกษำช่วยพัฒนำนักศึกษำใน 2 ประเด็น คือ  
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กล่ำวคือ กำรที่นักศึกษำได้ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเป็นกำร          
น ำควำมรู้ที่ได้เรียนในมหำวิทยำลัยไปประยุกต์ใช้งำนจริงในสถำนประกอบกำร ซึ่งแต่ละสถำนประกอบกำร      
มีวิธีกำร และกระบวนกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันไป รวมถึงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่นักศึกษำ       
ได้ประสบและสัมผัส "จริง" ซึ่งกำรเรียนในชั นเรียนไม่สำมำรถถ่ำยทอดและสัมผัสได้ เพรำะแต่ละปัญหำมีควำม
แตกต่ำงกันไปขึ นอยู่กับบริบทและองค์ประกอบต่ำง ๆ โดยนักศึกษำสหกิจศึกษำจะต้องน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
เรียนไปประยุกต์ท ำงำนหรือแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ นด้วยกำรคิด วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
2. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรปรับตัวในกำรท ำงำน กล่ำวคือ กำรที่นักศึกษำได้ออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษำ    
ณ สถำนประกอบกำร ย่อมเป็นกำรเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร กำรฝึกปรับตัวเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน และกำรปฏิบัติ
ตนกับบุคคลอื่นซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันทั งในเรื่องวัยวุฒิ คุณวุฒิ ทั งในเรื่องมำรยำททำงสังคม กำรมีสัมมำคำรวะ 
กำรให้เกียรติกับผู้ปฏิบัติงำนในทุกระดับ กำรติดต่อส่ือสำรและกำรประสำนงำนกับบุคคลอื่น  ๆ รวมถึงกำรวำง
แผนกำรใช้ชีวิตตลอดช่วงเวลำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 4 เดือนเต็ม เช่น กำรเลือกสถำนที่พักระหว่ำงปฏิบัติงำน
สหกิจศึกษำ กำรวำงแผนกำรเดินทำง เป็นต้น และที่ส ำคัญที่สุดคือ "ควำมตรงต่อเวลำ" ซึ่งส่ิงนี ถือว่ำเป็นส่ิง
ส ำคัญที่นักศึกษำที่ออกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำจะรู้ว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง” 

“กำรเตรียมตัวก่อนไปสหกิจศึกษำ ก่อไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำควรมีกำรศึกษำข้อมูลของสถำน
ประกอบกำร เช่น ประวัติ โครงสร้ำงองค์ ของสถำนประกอบกำรที่จะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ และควร
ก ำหนดเป้ำหมำยของตัวเรำเองว่ำ เรำต้องกำรอะไรจำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในครั งนี              
ส่ิงที่ได้จำกกำรไปสหกิจศึกษำ คือกำรได้รับองค์ควำมรู้ใหม่ และกำรได้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง ๆ       
ในสถำนประกอบกำร  
ฝำกถึงรุ่นน้องที่จะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ อยำกให้น้อง ๆ เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ใหม่ ๆ และองค์ควำมรู้
ใหม่ ๆ ที่จะได้รับตลอด 16 สัปดำห์จำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ เพื่อมำเป็นแนวทำงในกำรปรับใช้      
ในกำรท ำงำนต่อไปในอนำคต” 

 สุขุมพันธ์ พึ่งสอนรักษ์ 
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559 

ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ บริษัท ทีทซีีแอล จ ำกัด (มหำชน) 

อำจำรยพ์รอนันต์ เอี่ยมขจรชัย 
ประธำนคณำจำรย์นิเทศ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(กลุ่มวิชำสำรสนเทศศึกษำ) 


