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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับท่ี 02/2559 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2559 

ประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 มกราคม 2559 เวลา 10.00-15.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวน     
การคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตส านึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวด        
ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร          
ผลการตัดสิน ดังนี้ ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นายภานุเดช สารพัฒน์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววันดี กือสันเทียะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวสุภาพร แก้วพันนัย 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ประเภทการน าเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นายรัฐสิทธิ์ โรจนปรียารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1    
นายอนันต์สิทธิ์ รักษ์สูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นกลุ่มเทคโนโลยีกำรเกษตร ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation 
ชนะเลิศ นายวันชัย  เทียนสีม่วง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวปณาลี โตสันติวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประเภทการน าเสนอ
แบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวสุรางคนางค์  ชูมี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเพ็ญนภา  พรมเหมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร             
ผลงำนสหกิจดีเด่นศึกษำกลุ่มมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และกำรจัดกำร  ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นางสาวณัฐกาญจน์ ทัพธานี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพัชรี ถามนาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการ
การตลาด) ประเภทการน าเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวจันประภา อินทิม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
นางสาวสโรชา คุ้มจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการการตลาด) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวปัทมา  เมตตา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาประจ า         
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ B5101          
อาคารเรียนรวม 2  โดยได้ รับ เกียรติจาก คุณ เจน น าชัย ศิริ  รองประธาน                                 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.
ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วย     
การมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 การมอบเกียรติ
บัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ        
การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 
และพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการ
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรม      
แห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “AEC : โอกาสของบัณฑิตไทย”  
 

อบรมบุคลิกภำพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
อาชีพ ส าหรับนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้       
และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และตระหนักในการพัฒนาอาชีพ          
ของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 25598 เวลา     
10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น 4           
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 275 คน 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา
เตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 
2559 ณ ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถท างานและวางตัวได้ในสังคมการท างาน   
โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาว
นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจิตติมา พะนามณี และคุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล 
เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร           

สัปดำห์ภำพยนตร์เพื่อพัฒนำอำชีพ 

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 

 

แนะน ำสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 15.00 - 18.00 น.    
ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2 มีการบรรยาย ชี้แจงขั้นตอน และตอบข้อซักถาม 
เกี่ยวการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ รวมถึงการยื่นเพื่อขอรับทุนสหกิจศึกษา
นานาชาติต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่         
สหกิจศึกษานานชาติ ได้แก่ นางสาวมนรดา สุขประชา นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยี ก ารจั ดการ  (กา รจั ดการ โลจิ สติ กส์ )  ปฏิบั ติ ง านสหกิ จ ศึกษา                         
ณ ประเทศออสเตรเลีย และนายวรพันธ์ ว่องไว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ซอฟแวร์วิสาหกิจ) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศแคนาดา 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รายงายผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ผ่านมาใน พ.ศ.
2558 และให้คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายได้พิจารณา การเสนอโครงการ
กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
และโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2559 รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการจัดสัมมนาอนุกรรมบริหารเครือข่าย           
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ในกิจกรรมรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น ส าหรับ
นักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและรับสมัครงาน ณ ห้อง B1132 อาคารเรียนรวม 1 และเวลา       
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมสัมภาษณ์เบื้องต้น ณ ห้องสัมภาษณ์งาน 1 อาคาร   
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยนางศิริรัชนี ฉายแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน 8 คน โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนางาน             
สหกิจศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” และได้ศึกษา
ดูงานในเชิงลึกด้านระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา จากหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ         
สหกิจศึกษา เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา    
และพัฒนาอาชีพ 

เครือข่ำยพฒันำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

 

รับสมัครและสัมภำษณ์งำน 

 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ในการเดินทางมา คัดเลือกและสัมภาษณ์นัก ศึกษาสหกิจ ศึกษา               
ภาคการศึกษาที่  3/2558 ตามโครงการรับนักศึกษาประจ าปีของบริษัท             
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ห้องสัมภาษณ์ 
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

สัมภำษณ์งำนสหกิจศึกษำ 
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1-5 ก.พ. 59 - พบอาจารย์ที่ปรกึษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558 11 ก.พ. 59 - วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนสหกิจศึกษา 3/2558 

1-5 ก.พ. 59 - พบอาจารย์ที่ปรกึษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558 11 ก.พ. 59 - วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนสหกิจศึกษา 3/2558 

4 ก.พ. 59 - ฟังโอวาทจากทา่นอธิการบดกี่อนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
3/2558 

15 ก.พ. 59 
- ประชุมคณะท างานจัดกิจกรรม Job Fair and Coop Fair 

2016 

5 ก.พ. 59 
- ลงทะเบียนรายวิชาสหกจิศึกษา 3/2558 
- สอบรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา 2/2558 

26 ก.พ. 59 - วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 2/2558 

8 ก.พ. 59 
- พิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื ระหว่าง มทส. กับ 

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29 ก.พ. 59 

- รับฟังโอวาทจากอธกิารบด ีหลังกลับจากการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษา 2/2558 

10 ก.พ. 59 
- ประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทนศิษย์เกา่สหกิจศึกษา 

มทส. 
29 ก.พ.- 2 
มี.ค. 59 

- กิจกรรมหลังกลับจากจากการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 2/2558 
- กิจกรรมรายงานผลสะทอ้นกลับจากการปฏิบัติงาน 2/2558 

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

 

กิจกรรมในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 

 “สหกิจศึกษาช่วยพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ต้นทำง คือการเตรียม 
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนจดหมายสมัครงาน 
การเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน ฯลฯ ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้
เร่ืองการปรับตัวเข้ากับองค์กร สภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพ่ือนร่วมงาน พนักงานที่ปรึกษา และโลกของ    
ความเป็นจริง ปลำยทำง คือช่วยให้นักศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าท าหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา      
และเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการและนักศึกษาได้เรียนรู้สภาวะการท างานจริงร่วมกัน      
ก่อนรับเข้าเป็นพนักงาน” 

อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ 
ประธานคณาจารย์นิเทศ 

สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สัมมนำพนักงำนที่ปรึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัด    
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการให้ได้ผลดี เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
สุรนารีและสถานประกอบการอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คุณนพปฎล นิธากร ต าแหน่ง
ผู้จัดการแผนกมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ส านักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร และคุณจักรพันธุ์ แผ่กระโทก บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเซร ามิก        
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้างานขึ้นรูป Productions 1 บริษัท เค. เอ็ม. แอนด์ เอ. เอ. จ ากัด ร่วมเป็นวิทยากร มีจ านวนผู้เข้ารว่มสัมมนาทั้งสิ้น 84 คน  

“การไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ท างานเสมือนพนักงาน
จริงของบริษัท การท างานมีระบบแบบแผนซึ่งต่างจากชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยมาก      
จึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมท างานอยู่เสมอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรม   
ขององค์กรอย่างเคร่งครัด ต้องท างานร่วมกับแผนกต่างๆ และท างานร่วมกับ              
คนญี่ปุ่นด้วย เพราะฉะนั้นก่อนการไปสหกิจศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อม       
ในการท างานทุกๆ ด้านให้เป็นอย่างดี และเมื่อไปปฏิบัติงานจะต้องปรับตัวให้พร้อม    
กับการท างานอยู่เสมอ” 

นำงสำวณัฐกำญจน์ ทัพธำนี  นักศึกษารางวัลผลงานสหกิจดีเด่น 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ บริษทั จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด 


