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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 011/2558 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานคณะท างานด าเนินการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กับ 
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้มีประเด็นในการหารือเกี่ยวกับ แนวทางการจัดอบรมทักษะเชิงวิศวกรรม (Engineering Skill Training) ; Short course 
training Automation, Mechatronic, Instrument & Control  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส านักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานอ้อยและโรงงาน จากโรงงานต่างๆ ของ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ 
รวมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ร วมถึงการ
ต้อนรับและน าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยายนต์และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี กับ บริษัท น  ำตำลมิตรผล จ ำกัด  

อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชยั              
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธก์ับองค์กรชุมชน 

กิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกจิศึกษา  
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 

 

“ครูขอขอบคุณลูกๆ ทุกคนที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาอย่างดีเย่ียม และได้ท าหน้าที่เป็นทูต      

สหกิจศึกษาเมื่ออยู่ ณ สถานประกอบการ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ของเราอีกทางหน่ึง สถานประกอบการนอกจากจะเป็นที่ให้เราได้เรียนรู้แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นครู

ของนักศึกษาอีกด้วย ครูอยากให้นักศึกษาขอบคุณสถานประกอบการ ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา

เข้าไปท างานจริง เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในการท างานของนักศึกษา และตลอด 16 สัปดาห์ที่

ผ่านมามีเร่ืองราวดีๆ จากการท างานของนักศึกษา เกิดขึ้นมากมาย เช่น สถานประกอบการ       

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา การตอบรับนักศึกษาเข้าท างานภายหลังจากส าเร็จการศึกษา        

ครูจึงขอขอบคุณลูกๆ ทุกคน ยินดีต้อนรับกลับมหาวิทยาลัย และขอให้สหกิจศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้น

ที่ดี และขอให้ประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไป” 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการสะท้อนผลการเรียนรู้จากการ
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่    
26-29 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 378 คน           
จาก 13 สาขาวิชา 

ฟังโอวำทก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 2/2558 ฟังโอวำทหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 1/2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558     
ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณทิมา       
ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการ
ให้โอวาท โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ในประเทศและต่างประเทศกว่า 700 คน จาก 29 สาขาวิชา และมีก าหนดการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 
รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามี
ขวัญและก าลังใจในการไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง     
และมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมสัมมนำหลังกลับจำกสถำนประกอบกำร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจ
ศึ กษา  ในภาคกา ร ศึกษาที่  1/2558 เ มื่ อ วั น จั นทร์ ที่  26 ตุ ล าคม  2558                     
เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
เป็นประธานในการให้โอวาท และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการท างาน
แบบมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ    
หลังส าเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 480 คน 

รำยงำนผลสะท้อนกลับจำกกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรม
สัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา            
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 5  พฤศจิกายน 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ ได้รับจาก             
การปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภาย ใต้การก ากับดูแลของ
คณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ซ่ึงเป็นสาระส าคัญของสหกิจศึกษา ทั้งนี้การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา      
ได้ให้การต้อนรับ คุณอภิชาต วงศ์กาวี ต าแหน่ง Section Manager People 
Support Center บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในโอกาส      
มาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 
2558  ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
ได้แก่  Mr. Zein Jaber (ซ้าย) และ Mr. Osman Allouch (ขวา) นักศึกษาสาขา 
Mechanical Engineering จาก Royal Melbourne Institute of Technology 
(RMIT University), Australia ซ่ึงมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2558  ในการต่ออายุวีซ่า ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2558  

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสหกิจ
ศึกษานานาชาติ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ ซ่ึงมีนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ สมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และ 3/2558 จ านวน 4 ราย โดยนักศึกษา
มีสิทธิได้รับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ จากกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ เมื่อนักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในต่างประเทศ 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ ต้อนรับสถำนประกอบกำร 

ทุนสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา          
ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (1992) จ ากัด ในโอกาส        
มาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
กับบริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (1992) จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558       
ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 
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4-5 พ.ย. 58 - กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  19 พ.ย. 58 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน 

9 พ.ย. 58 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 เข้ารายงานตัว ณ สถาน
ประกอบการ 

19 พ.ย.58 
- พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง มทส. 

กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

9-15 พ.ย. 58 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 กรอก FM:CO4-2-05 และ  

FM:CO4-2-05 ผ่านระบบออนไลน ์
20 พ.ย. 58 - บรรยาย หัวข้อ “Inter Coop Sharing” 

12 พ.ย. 58 
- บรรยาย หัวข้อ “หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจ

ศึกษา / เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ” 
24-27 พ.ย.58 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558 พบคณาจารย์กอ่นเลือก    
สถานประกอบการ 

12 พ.ย. 58 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 26 พ.ย.58 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัว” 

16-22 พ.ย.58 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 รายงานความก้าวหนา้ใน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ 

23-29 พ.ย.58 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 กรอก FM:CO4-2-08      

ผ่านระบบออนไลน ์

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

 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกำยน 2558 

แนะน ำสหกิจศึกษำนำนำชำติ สอบปลำยภำครำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง B5206 
อาคารเรียนรวม 2 โดยมีคุณกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เป็นวิทยากรให้
รายละเอียด และคุณพฤกษ์ สวัสดี นักศึกษาทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 และ 3 สนใจเข้าฟังจ านวนกว่า 120 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่มีความ
ต้องการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ รับทราบข้อมูลและข้อควรปฏิบัติในการเตรียม
ตัวสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการสอบประเมินผลรายวิชาเตรียม           
สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2558 วันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2558             
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-8 อาคารเรียนรวม 1-2 ระหว่างเวลา 17.00-
19.30 น. เพื่อประเมินผลนักศึกษาในการมีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยการสอบครั้งนี้ใช้ระบบการสอบ
ออนไลน์ SOTS 5708 โดยระบบดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาทราบผลการสอบทันที 
รวมถึงทราบคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ย ของนักศึกษาที่สอบใน
วันเวลาเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. 


