
 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.09/2560 

1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบุคลากร ได้เดินทาง     
เข้าพบ Mr. Toru Miyauchi  Professional Engineer, P.E.Jp (Mechanical 
Engineering) ปั จจุ บั นด า ร งต า แหน่ ง  General Manager  International 
Development, International Division Railway Technical Research 
Institute (RTRI) พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการด าเนินงาน
สหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน   
อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสารท์ี่ 26 
สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง B5209 อาคารเรียนรวม 2    
โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching    ที่ปรึกษา
ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายและจัดท า Work Shop เพื่อ
แนะน าการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน และมี
มุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการท าธุรกิจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดอีก หนึ่ง
ครั้ ง ในวันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน                   
ณ สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
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 ศึกษา และ
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
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ฉบับท่ี 009/2560 ประจ ำเดือนกันยำยน 2560 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำต่ำงประเทศ 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อบรมพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2559  จ านวน 
6 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  โดยการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา ซ่ึงการเข้า
ตรวจเยี่ยมครั้งนี้คณะกรรมการได้มีการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
พัฒนาคุณภาพกระบวนการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อทดสอบการท าข้อสอบ TOEIC ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
ลักษณะและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEIC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทดสอบ TOEIC และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ             
ของนัก ศึกษาและบุคลากร  มีผู้ เข้ า ร่ วมอบรมทั้ งสิ้ น  330 คน และได้ มี                  
การแบ่งกลุ่มเรียนทั้งหมด 5 กลุ่ม ระยะเวลาในการเรียนการสอนอยู่ในช่วงเดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก   
อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ และ อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี    
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา   
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลกิภาพ    
ให้เหมาะสมกับการท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันโดยจัดระหว่างวันที่             
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล 
ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้า
ประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ   
คุณสุกัญญา สุจิตจร วิทยากรอิสระ คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา 
จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชากรณ์ ส าราญดี จากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา         
และพัฒนาอาชีพได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 104 คน ทั้งนี้ รองผู้อ านวยการศูนย์        
สหกิจสึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “การบริหารจัดการ            
สหกิจศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง B5210 อาคารเรียนรวม 2 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

เตรียมควำมพร้อมเพื่อสอบ TOEIC อบรมบุคลิกภำพ 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching 
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร วิทยากรบรรยาย    และจัดท า Work 
Shop เพื่อแนะน าการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและ
ยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการท าธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

           

หำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำในประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้
หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา ร่วมกับผู้แทน  
จากสถานประกอบการที่ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้         
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์  จ ากัด ในโอกาสที่บริษัทเดินทาง       
มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการ
เพื่อรับสมัครงานสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 1 
บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จ ากัด เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 และ บริษัท 
มีโอ การ์เด้น จ ากัด เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมา
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครงานสหกิจศึกษา  ณ ศูนย์สหกิจศึกษา           
และพัฒนาอาชีพ 

สัมภำษณ์นักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท      
สยามมิชลิน จ ากัด ได้แก่ คุณสิทธิพรชัย รัตนะ Campus Manager คุณขจร จุลกทัพพะ 
Industrial Recruiter Manager คุณพวงเพ็ญ จาระติกรรมา Project Training 
Coordinator แ ละ คุณรุ่ ง ธิ ว า ภ รณ์  ชุ ม สั ง ข์  Employee Branding Manager          
ในโอกาสมารับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปี 
2560-2561 ระหว่างวันที่ 10–11 สิงหาคม 2560 โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
ได้ท าการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่  4  เพื่อเข้าปฏิบัติงาน             
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บรรยาย  
ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมกับรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ส าหรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปี 
2561 

สหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำนและสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ในระหว่างเดือน กันยายน 
2560 – กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 3 คน  ได้แก่ Mr. Michael Jacob Addy Miss 
Sally Barbara Schupbach แ ละ  Miss Yi Liu (Hendy) จ า ก  Unitversity of 
Victoria ประเทศแคนาดา ปฏิบัติงาน ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 
ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม สหกิจศึกษานานาชาติ ให้กับนักศึกษา         
สหกิจศึกษานานาชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าพบผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ การเข้าพบจารย์ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคัญ ในจังหวัดนครราชสีมา คือ 
อุทยานปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 และ บริษัท เอส ที เอส 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2560  โดยบริษัท              
ทั้ง 2 แห่งเดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์การรับพนักงาน
รวมถึงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัท และยังได้ให้ความรู้
แก่นักศึกษาเรื่อง การเตรียมตัวส าหรับการสมัครงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ 
ที่สถานประกอบการต้องการ และการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน    
อีกด้วย 
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31 ก.ค.-22 ก.ย.60 
- ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษา 1/2560 โดยคณาจารย์

ประจ าสาขาวิชา 
21 ก.ย. 60 

กิจกรรม Industry-based Special Short Courses :    
ด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

4-10 ก.ย. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 รายงานความก้าวหนา้ในการ

ปฏิบัติงานครั้งที่ 3 (ผ่านเว็บไซต์) 
21 ก.ย. 60 - บรรยาย “การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ” 

7 ก.ย. 60 - บรรยาย “วัฒนธรรมองค์กรและปรับตวั” 22 และ 29 ก.ย. 60 
- อบรม “พัฒนาทกัษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิค

การใช้งานเบื้องต้น” 

16-17 ก.ย. 60 
- กิจกรรมอบรม “พัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษา” 
23 ก.ย.60 -  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  

18-22 ก.ย. 60 - กิจกรรมอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา” 28 ก.ย.60 -  บรรยาย “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” 

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

 

กิจกรรมในเดือนกันยำยน 2560 

    “กำรเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ คือ เรำต้องค้นหำตัวเองให้พบว่ำจริงๆ แล้วอยำกไปปฏิบัติงำน
สหกิจศึกษำในหน่วยงำนประเภทใด เช่น หน่วยงำนเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐบำล เม่ือเลือกแล้วควรศึกษำ
ข้อมูล โดยหำกเลือกหน่วยงำนเอกชน ควรเลือกว่ำอยำกท ำงำนในโรงงำนประเภทใด มีระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงไรบ้ำง ส่ิงที่ได้จำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ คือ ได้เรียนรู้ระบบบ ำบัดน  ำเสียและอำกำศเสีย 
โดยโรงงำนที่เลือกไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำค่อนข้ำงมีปัญหำเรื่องน  ำเสียและอำกำศเสีย ได้แก้ไขปัญหำ
ส่ิงแวดล้อม และได้รู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม เรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมวัยท ำงำน ที่ทุกคนจะต้องขยันและสู้งำน 
มีควำมตรงต่อเวลำ เพรำะหน่วยงำนเอกชน เรื่องกำรตรงต่อเวลำเป็นส่ิงส ำคัญ ฝำกถึงน้อง ๆ ที่จะไปปฏิบัติงำน
สหกิจศึกษำ ว่ำสหกิจศึกษำถือได้ว่ำเป็นวิชำกำรด ำเนินชีวิตในวัยท ำงำน น้อง ๆ จะเปรียบเสมือนพนักงำน       
ของบริษัทซึ่งต้องสำมำรถท ำงำนได้จริง ๆ ดังนั น น้อง ๆ จะต้องพร้อมเพื่อสำมำรถรับมือในทุก ๆ ด้ำน ไม่ย่อท้อ     
มีสติ และสู้งำน” 

“กำรเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ คือ ต้องทบทวนควำมรู้ที่เคยเรียนมำเพื่อพร้อมน ำไปใช้      
ในกำรท ำงำน รักษำสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรง ศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก เพื่อวำงแผนกำรเดินทำงไป
ท ำงำน เพื่อจะได้เดินทำงไปท ำงำนสะดวก ไม่ไปท ำงำนสำย ส่ิงที่ได้จำกกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ คือ 
ได้น ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีควำมกล้ำ
แสดงออกและมีควำมม่ันใจ  ในกำรพูดคุยมำกขึ น ฝำกถึงน้องที่จะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ คือ อยำกให้
น้อง ๆ ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยทุกชิ นให้เต็มที่ หำกว่ำงจำกงำนที่ได้รับมอบหมำยควรเข้ำไปถำมพี่ ๆ ว่ำ
มีงำนอะไร     ให้ช่วยหรือไม่ เม่ือเรำมีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พี่ ๆ เห็นเรำเป็นคนขยัน น่ำเอ็นดู 
อำจจะได้รับกำรชื่นชมเกี่ยวกับตัวเรำเอง และมหำวิทยำลัยของเรำ นอกจำกนี อยำกให้คิดไว้เสมอว่ำกำร
ไปปฏิบัติงำน    สหกิจศึกษำไปในนำมของมหำวิทยำลัย ดังนั นเรำควรสร้ำงและรักษำชื่อเสียงของ
มหำวิทยำลัย ด้วยกำรอ่อนน้อมถ่อมตน เจอพี่ ๆ ที่ท ำงำน หรือผู้ใหญ่ควรไหว้ทุกครั ง” 

 นำงสำวพัชนีญำ นำคศรีสุข                                                                             
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร หลักสูตรกำรตลำด                                                                                                              

ปฎิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ บริษัท พรเีมียร์ มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด (มหำชน) 

นำยชัชวำลย์ โคตรเสนำ 
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2559  
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ ไทยฮั วยำงพำรำ จ ำกัด (มหำชน) สำขำอุดรธำนี 


