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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ฉบับท่ี 02/2560 ประจ าเดือนมกราคม 2560 

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18-19 
มกราคม 2560 เวลา 15.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน      
สหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตส านึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการคัดเลือก
ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวด ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวด
จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ผลการตัดสิน ดังนี้  
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation  
ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  นายณัฐกานต์ ศุภรัตน์วนิชย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท นางสาวสุภาวดี ค าพืช   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา    
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท นายกิตติกร วิสุทธากร   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น  
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation  
ชนะเลิศ   ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  นางสาวโชติมา กระจ่างเอี่ยม และ 

นางสาวกนกวรรณ อังกระโทก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท นางสาวแพรวไพลิน ชนะศรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์)  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท บาทนายธนบัณฑิต งามสุด  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คุณศศิกานต์ ถาแปง ต าแหน่ง 
Application Development Manager และคณะ จากบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 
(มหาชน) ในกิจกรรมรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาที่ใกล้
ส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ) (กลุ่มวิชาซอฟท์แวร์วิสาหกิจ)  และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์              
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้อง B5201 อาคารเรียนรวม 2 เวลา 13.00 
- 17.30 น. กิจกรรมประกอบด้วยการแนะน าบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 
และโครงการความร่วมมือ การรับสมัครงาน ท าแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์งาน
เบื้องต้น  

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft 
PowerPoint 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อบรมในวันจันทร์ที่ 
18 และ 25 มกราคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง Lab com 8 กลุ่มที่ 2 
อบรมในวันศุกร์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง    
Lab com 8 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สรชัย มลลิ้มสกุล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และ    
คุณสุเทพ โลหณุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์  
เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดท า Work Shop เพื่อทดสอบความเข้าใจและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

รับสมัครและสัมภาษณ์งาน 

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้อง B5101 
อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ กรรมการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิบัตร
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา     
สหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตร
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการ ศึกษาแก่นักศึกษา        
สหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้         
คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC          
สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระท า” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง B2104 
อาคารเรียนรวม 1 ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การแนะธุรกิจ และการ
สมัครงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  และ
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ชั้นปีที่ 2-4 และบริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค จ ากัด    
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้อง B3101 และ       
ห้อง B1208 อาคารเรียนรวม 1 ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Go Green in 
the City โครงการ Energy Generation Program และโครงการรับนัก ศึกษา      
สหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมไฟฟ้า 
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ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานานาชาต ิ

 

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สีมา
คอนเทนเน่อร์แบ็ก จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิต     
จบใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันศุกรท์ี่ 6 มกราคม 2560 และคุณวราพร ขุนอ้วน 
หัวหน้าส่วนสรรหาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จ ากัด และคณะใน
โอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
การจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันอังคารที ่24 มกราคม 
2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์         
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Sutthiphong "Spot" 
Srigrarom, PhD Associate Professor, Aerospace Systems จ า ก  University of 
Glasgow Singapore และได้ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 
มกราคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 1 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา 
นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ และนางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร พร้อมกับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เดินทางไปศึกษา ดูงานด้านการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย    
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแสวงหาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย ในสถานประกอบการ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศมาเลเซีย 2) บริษัท เอชจีเอสที ประเทศมาเลเซีย และ 3) 
บริษัท SanDisk ประเทศมาเลเซีย ในมหาวิทยาลัย จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)  2) Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
(UTeM)  และ 3) Universiti Sains Malaysia (USM) และหน่วยงานของรัฐอีก 2 แห่ง ได้แก่ 1) กับ Polytechnic Education Department, JPP และ 2) Penang Skills 
Development Centre (PSDC) ในระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560  
 

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
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นายกฤตกร เชวงเผ่าพันธุ์ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

30 ม.ค.- 3 ก.พ. 
60 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา พบอาจารยก์่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 ก.พ. 60 
- ประชุมคณะท างานจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. 

และตลาดนัดงานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 

1 ก.พ. 60  
- บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค จ ากัด ประชาสัมพันธ์ โครงการ     

Go Green in the City โครงการ Energy Generation 
Program และโครงการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

9 ก.พ. 60 
- วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนรายวชิาสหกิจศึกษา 
- ต้องรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

2 ก.พ. 60 
- รับฟังโอวาทจากอธกิารบด ี
- บรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน ข้อ

ควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา” 
10-15 ก.พ. 60 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/59 ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองและ   
รับซองประเมินการปฏิบัติงาน 

3 ก.พ. 60 - สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/59 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศกึษา 

17 ก.พ. 60 - ต้องรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

6 ก.พ. 60 - ต้องรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 27 ก.พ. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/59 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน           

ณ สถานประกอบการ 

8 ก.พ. 60 
- วันสุดท้ายของการแจ้งสถานะกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา        

เพื่อยกเว้นการเก็บค่าลงทะเบยีน 
27 ก.พ.-5 มี.ค.
60 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/59 กรอกแบบฟอร์ม FM:CO4-2-05 
ในระบบออนไลน ์

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

 

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา  
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ (โลจิสติกส์) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559  

ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

“การไปสหกิจศึกษาผมได้รับมิตรภาพระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน ได้ค้นพบโลกใหม่ 
โลกที่เราไม่ได้ใช้ความรู้เพื่อสอบเอาคะแนน แต่เป็นโลกที่เราใช้ความรู้เพื่ อท างานและได้ผลผลิตเป็นตัวเงินให้กับบริษัท          
ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของวัยท างาน ส าหรับการเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจนั น ผมหาความรู้เรื่อง การเดินทาง ร้านอาหาร 
สถานที่ส าคัญๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลเรื่อง
ห้องพัก ฝากถึงน้อง ๆ ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ควรจะรู้ว่าไปปฏิบัติงาน            
สหกิจศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย หรือ ฤดูละลาย ซึ่งมีผลต่อประสบการณ์ที่จะได้รับ และที่โรงงานมีการทดสอบกระบวนการผลิต
น  าตาลทั งระบบ ถ้าชื่นชอบในอุตสาหกรรมน  าตาลและอยากเรียนรู้ตั งแต่ศูนย์ ควรเลือกไปสหกิจศึกษาที่โรงงานนี เลยครับ” 

“การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสอนมากกว่าประสบการณ์ที่น าความรู้มาปรับใช้ในการท างานจริง แต่สอนทั งการด าเนิน
ชีวิตแบบไม่มีเพื่อน เหมือนเริ่มต้นจากศูนย์การปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนที่ต่างกันทั งอายุ เพศ การศึกษา เป็นสิ่งที่ยากมาก   
แต่สามารถท าได้เพราะนอกจากเราจะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
ยังได้มีการสารสัมพันธ์ กับพี่ ๆ และเพื่อนร่วมงาน จนถึงทุกวันนี พี่ ๆ ที่สถานประกอบการยังมีการติดต่อเหมือนเราเป็น
น้องของเขาจริงๆ ดังนั นการเตรียมตัวก่อนไปสหกิจจึงส าคัญ เช่นการศึกษาลักษณะสถานประกอบการ ที่พักและ
สภาพแวดล้อมข้าง ๆ หากจ าเป็นต้องไปอยู่คนเดียว ส่วนเรื่องความรู้ เนื อหาในส่วนวิชาการควรมีการทบทวนก่อนไป
ปฏิบัติงานเพราะเมื่อเจอสถานการณ์จริงเราจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้เป็นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเชื่อว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถท าได้ดีทุกคน” 

http://203.158.7.41/coop-dev/admin-show-student-coop?id=34419

