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NEWSLETTER 
สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ฉบับท่ี 01/2560 ประจ าเดือนมกราคม 2560 

อวยพรปีใหม่สถานประกอบการ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล        
อารีรักษ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณะได้เดินทาง    
เข้าอวยพรปีใหม่ และขอบคุณในอุปการคุณของคณะกรรมการประจ าศูนย์              
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานประกอบการ อาทิ บริษัท เบนช์มาร์ค 
อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 
จ ากัด (โรงงานน  าตาลมิตรภูเวียง)  บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ ง จ ากัด 
(มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา      
เป็นต้น พร้อมทั งด าเนินการประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2559  

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ    
พัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์  เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์          
คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน           
ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา และแสวงหาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ 1) Kanazawa Institute of Technology (KIT) และ 2) Shibaura Institute 
of Technology (SIT) และเข้าเยี่ยมชม Railway Technical Research Institute 
(RTRI) ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี ยังได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและ      
สหกิ จ ศึกษากับ  Kanazawa Institute of Technology (KIT) ในระหว่ า งวั นที่            
6 - 10 ธันวาคม 2559 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา   
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพ    
ให้เหมาะสมกับการท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันโดยจัดระหว่างวันที่ 13-16 
ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวด
นางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand 
International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล     
คุณจิตติมา  พะนา จากส่ วนกิจการนัก ศึกษา และคุณเ ดชากรณ์  ส าราญดี                   
จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร    

Industry – based Special Short Courses 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษา ในภาคการศึกษาที่ 
2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจ   
ในการก าหนดโครงงานของนักศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี     
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี คุณธนัชพร พรหมทันต์  
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกาลังคนศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีส านักบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร คุณภูมิพันธุ์ รัศมีจันทร์ ผู้จัดการโรงงานอาวุโส บริษัท 
สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จ ากัด คุณวิเคต จิตติวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต 
บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด และนายปวงปณต สอบขุนทด นักศึกษาสาขาวชิา
เทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 61 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short 
Courses : ด้านความปลอดภัยในการท างาน ภายใต้โครงการ Industry-based 
Career Development เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท อายิโนะโมะโตะ๊ 
(ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ทราบแนวทางในด้าน
อาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเตรียม
ความพร้อมทั งทักษะทางด้านวิชาการและทักษะด้านสังคมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชา       
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 83 คน 

สัมมนาพนักงานที่ปรึกษา 

กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม
สารนิเทศ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม     
ซ่ึงการประชุมครั งนี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานผ่านมา และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 2558 การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา         
ภาคการศึกษาที่  1/2559 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป  
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การประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารเครอืข่ายฯ ครั้งที่ 4/2559 ความร่วมมือสมัครสหกิจศึกษาในประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จ ากัด น าโดย คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต และทีมงาน   
ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประจ าปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์        
คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด น าโดยคุณพนิตตา ติรวิภาส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์       
และคณะทีมงาน ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมกับรับสมัครและ
สอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 14  ธันวาคม 
2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ฮาน่า เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ ากัด น าโดยคุณรัตนาภรณ์ สืบสุข เจ้าหน้าที่
อาวุโส ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในการเดินทาง         
มาประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงาน      
การท า Resume และเทคนิคสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการรับสมัคร
พนักงาน เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ฮาน่า เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ ากัด 
 
 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับบริษัท ไดกิ นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด น าโดย คุณอนิรุทธ์ จินดาด ารงวนิช ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา เมื่อวันอังคารที่   
13 ธันวาคม 2559 ในการเดินทางมารับสมัครพนักงาน การสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยมีนักศึกษาและบัณฑิตที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์    
จ านวน 6 คน ดังนี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวกรกนก บุญสอน นางสาวสุธินี 
เรืองรัตนอัมพร นางสาวณัฐพร มูลนิ่ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายศตวรรษ       
บุญเมือง นางสาวภิรมณ สถิตรัมย์ และนายเดชาพล ยุพาพิน โดยจะเริ่มงานกับ      
บริษัท ไดกิ นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในวันที่ 1 เมษายน 2560  
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั งที่ 
4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพระเทพวิทยาคม ชั น 3 อาคาร 36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ่ึงการประชุมครั งนี             
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หารือการจัดกิจกรรมการประกวด
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 รวมถึงการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั งบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา และ     
พัฒนาอาชีพ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นด ารงต าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการฯ อีกวาระ 

รับสมัครงาน สอบข้อเขียน สอบสัมภาณ์ 
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ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นายกิตติกร วิสุทธากร 
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

9-13 ม.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 
16 และ 23   
ม.ค. 60 

- อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 2013 อย่าง
มืออาชีพ กลุ่มที่ 1 

9-15 ม.ค. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอกข้อมูลความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ครั งที่ 3 (ผ่านเวบ็ไซต์) 
19 ม.ค. 60 - บรรยาย หัวข้อ “การจัดการและการวางแผน” 

12 ม.ค. 60 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว” 
- รับสมัครงานโดย บ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จก. (มหาชน) 

20 และ 27   
ม.ค. 60 

- อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 2013 อย่าง
มืออาชีพ กลุ่มที่ 2 

13 ม.ค. 60 
- อบรมบุคลิกภาพ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 
26 ม.ค. 60 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

และแนวโน้มการตลาดในอนาคต” 

14 และ 21   
ม.ค. 60 - อบรม 7 Habits 27 ม.ค. 60 - พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกจิศึกษา  

16 และ 20   
ม.ค. 60 - ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  -  

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

 

กิจกรรมในเดือนมกราคม 2560 

อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

“ประโยชน์ของการได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับตัวผมน้ันอันดับแรกคือการเปิดตัวเองออกไปมองโลกกว้างว่า
ความรู้ที่เรามีนั้นสามารถใช้ท าอะไรได้บ้างในส่วนของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับตัวผมเองเพราะหลายคนคิดว่าเรียนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ไปท าอะไรการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาน้ันสามารถเป็นการหาค าตอบในค าถามน้ีได้ นอกจากน้ียังได้
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ความรู้ในแขนงอ่ืนที่ไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และ          
การสร้างโอกาสในการได้รับงานในอนาคต เช่นที่ผมได้รับการเสนอทุนจากบริษัท เป็นต้น ส่วนการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจน้ัน
ควรปรับตัวการใช้ชีวิตให้ชินกับการท างานจริง เช่น ตื่นเช้า ขยันท างาน และสรรหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองเสมอ เพื่อพัฒนา
ตัวเองให้พร้อมส าหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไป” 

“มหาวิทยาลัยมอบโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการก่อนส าเร็จการศึกษา       
และมีระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษาน้ันท าให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ตนเองได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับการท างานจริง รู้จักการวิเคราะห์ 
วางแผน และแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว พร้อมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมการท างานในสถานประกอบการซึ่งแตกต่างจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย       
ท าให้ทราบข้อเด่น และข้อด้อยของตนเอง เพื่อน าส่วนที่เด่นอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และส่วนที่เป็นข้อด้อย มาปรับปรุงตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
และภูมิปัญญา สมดั่งอัตลักษณ์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว คณาจารย์            
และมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างบัณฑิต ที่ตอบโจทย์ของสังคม และเป็นบุคคลที่สถานประกอบการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพ ท าให้มีโอกาสสูง    
ที่จะได้รับการตอบรับเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ” 


