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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น าโดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์และพนักงานจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และร่วมประชุมสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560ณ  โรงแรมดิเอ็ม     
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับมอบ โล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2560 จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทค โนโลยีสังคม ได้รับรางวัล
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรองดีเด่นระดับชาติ จากโครงงาน “การปรับปรุงการรับสินค้าและกระบวนการ Pay & Pickup ของร้านหนังสือมหาวิทยาลัย” ปฏิบัติงาน 
ณ UVIC Bookstore  ประเทศแคนาดา นางสาวหัทยา พวงผ่อง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงงานด้านนวัตกรรม   
สหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ จากโครงงาน “ท่อลดเสียงจากพัดลมโบลเวอร์” ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) นอกจากนี้       
ผลงานจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซ่ึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแม่ข่าย ยังได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 
ประจ าปี 2560 ประเภทสถานประกอบการ ประกอบด้วย บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึ กษาดีเด่น
ระดับชาติ และคุณธนัชพร พรหมทันต์ผู้อ านวยการบริหารก าลังคน บริษัท เบทาโกร  จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการดีเด่น
ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    

 
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 ศึกษาและ
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
งบประมาณของหน่วยงาน
ม ห า วิ ท ย าลั ย  ป ร ะ จ า ปี

COOP 
NEWSLETTER 
ฉบับท่ี 006/2560 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560 

วันสหกิจศึกษำไทย 

สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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และ Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรมทางการเกษตร
และอาหาร ภายใต้โครงการ เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงงาน             
น้ าตาลครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร ทราบแนวทาง
ในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ น าความรู้มาใช้ในการพัฒนา        
การเรียนของตนเอง การเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิตน้ าตาล โดยมีนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวน 35 คน วิศวกรรมเกษตรและอาหาร จ านวน       
14 คน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 ท่าน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน และ
ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 ท่าน    

Industry – based Special Short Courses 

ประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2559 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special 
Short Courses : ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ภายใต้โครงการ Industry-based 
Career Development เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560  ณ บริษัท ภัทราพอร์
ซเลน จ ากัด จ.สระบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิ  ทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ ยวกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง การเข้า
ศึกษาดูงานในโรงงานผลิตเซรามิก โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
จ านวน 95 คน และวิศวกรรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 15 คน    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 
พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล เกิดจิตส านึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประก วด        
ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป  โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร          
ผลการตัดสิน ดังนี้ ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประเภทการน าเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นางสาวฤทัยชนก จันณรงค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายพงศธร ศรีพลแท่น และ นางสาวเนตรชนก แก้วก ากง สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาววิชุดา ธงกิ่ง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเภทการน าเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวณิชากร           
พรหนองแสง และ นางสาวนิลุบล ดีโคตร สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชิตวรี แดงสกุล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ ประเภทการน าเสนอแบบ 
Oral Presentation ชนะเลิศ นายประกาศิต  โนนใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวฐิตา ซ่อนกลิ่น
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวธัญรัตน์ เรียงภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทการน าเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวศุภรัศมิ์ 
พันธชัยโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวจิราภรณ์ เณรพรม สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์  รองชนะเลิศอันดับที่  2 นายวิศรุส           
ประทุมเมศ  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft 
PowerPoint 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันจันทร์
ที่ 15 และ 22 พฤษภาคม 2560 กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 และ 26 พฤษภาคม 
2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง Lab com 5 อาคารเรียนรวม 2 โดย    
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สรชัย มลลิ้มสกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และคุณสุเทพ โลหณุต 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์  เป็นวิทยากร
บรรยาย และจัดท า Work Shop เพื่อทดสอบความเข้าใจและการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาที่  3/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น                 
2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่  1 วันเสาร์ที่  13 และ 27 พฤษภาคม 2560 กลุ่มที่  2              
วันอาทิตย์ที่ 14 และ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย 
Business Coaching ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร วิทยากรบรรยาย    
และจัดท า Work Shop เพื่อแนะน าการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้
เติบโตและยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการท าธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

         

อบรมพัฒนำทักษะ Microsoft PowerPoint 2013 อบรมพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกจ านวน 2 คน ได้แก่ นายวณัติ์ ส าเภาทอง 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ นายนิติกร ป้องกลาง นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยนักศึกษาทั้งสอง ได้รับทุนสนับสนุนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 40 ,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ     
ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (อัตราตั๋วชั้นประหยัด)         
ค่าพาหนะอื่นๆ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบิน และค่าเบี้ยประกันชีวิต 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำนและสอบสัมภำษณ ์ ทุนสหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท Reckitt Benckiser (Thailand) จ ากัด เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2560     
กลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่  18 - 19 พฤษภาคม 2560                 
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560      
โดยสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง เดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและรับ
พนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) และ บริษัท 
อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จ ากัด ได้ท าการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น ในวันดังกล่าวด้วย  
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 มิ.ย. 60 - พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกจิศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 15มิ.ย. 60 

- รับฟังโอวาทจากอธกิารบด ี
- บรรยาย หัวข้อ “ขอ้ควรปฏบิัติในการไปปฏิบัติงานและแนว

ทางการแก้ไขปัญหา” 

6 มิ.ย. 60 - วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 16 มิ.ย. 60 
- สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3/59 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/60 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศกึษา 

7,9 มิ.ย. 60 - ทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพือ่สอบ TOEIC 16 มิ.ย. 60 -  วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 3/2559 

8 มิ.ย. 60 
- บรรยาย หัวข้อ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ที่สถานประกอบการ 

คาดหวัง และขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน” 
22 มิ.ย.60 -  วันสุดการช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 1/2560 

10-11 มิ.ย. 60 - อบรมโครงการบัณฑิตพึงประสงค์ (7 Habits)  29 มิ.ย.-1 ก.ค.60 
- Industry-based Career Camp 2016 : อุตสาหกรรมน้ าตาล 

ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชยัภูม ิ

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

 

กิจกรรมในเดือนมิถุนำยน 2560 

    “สหกิจศึกษำ ถือเป็นประสบกำรณ์วิชำชีพที่ได้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรศึกษำ         
ในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหำเรื่อง กำรกำรขำดประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนจริงในสถำน
ประกอบกำร และท ำให้นักศึกษำเข้ำใจบริบทของกำรท ำงำนจริงมำกยิ่งข้ึน นักศึกษำจะได้น ำเอำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำร โดยจะท ำให้เกิดกำร
พัฒนำตนเองและเตรียมควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำน สำมำรถเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองและมีทักษะ
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรงำน ฝึกให้เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบและม่ันใจในตนเองมำกขึ้น “สหกิจ
ศึกษำ” จะท ำให้เป็น “บัณฑิตที่มีศักยภำพในกำรท ำงำน” มำกยิ่งขึ้น ส่ิงเหล่ำนี้เป็นคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของสถำนประกอบกำร นอกเหนือไปจำกนี้ยังสำมำรถเลือกสำยอำชีพได้ถูกต้องตรง
ตำมควำมถนัดของตนเองและที่ส ำคัญมีโอกำสได้รับกำรเสนองำนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ” 

“กำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเป็นประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับนอกเหนือจำกกำรเรียนในห้องเรียน               
โดยกำรไปสหกิจศึกษำในครั้งนี้ได้ลงมือปฏิบัติงำนจริง ได้รับควำมรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง ซึ่งเป็นส่ิงที่
ไม่รู้มำก่อน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงใหม่ให้แก่สถำนประกอบกำร                 นอ้ง 
ๆ นักศึกษำที่จะไปสหกิจศึกษำควรท ำควำมรู้จักสถำนประกอบกำรที่เลือกไป โดยหำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถำนที่ที่จะไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ อำทิ ประวัติ ลักษณะงำน กำรเดินทำง สถำนที่พักอำศัยร ะหว่ำง
ปฏิบัติงำน ตรวจสอบวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรรำยงำนตัว กำรแต่งกำย ศึกษำกฎระเบียบข้อบังคับของ
สถำนประกอบกำร ฝำกถึงน้อง ๆ ที่จะไปสหกิจศึกษำ ควรฝึกทักษะกำรส่ือสำร ซึ่งถือเป็น     ส่ิงส ำคัญมำก
ในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นในสถำนประกอบกำร ควรตระหนักในเรื่องของควำมตรงต่อเวลำ รู้จักกำลเทศะ 
อ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชำ และมีไมตรีจิตกับเพื่อนร่วมงำน ที่ส ำคัญที่สุดคือ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถำนประกอบกำร” 

 นำยปวงปณต สอบขุนทด  
นักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น เทคโนโลยีกำรจัดกำร (กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด) 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ บริษัท แวนน์ คอมเมติกส์ แอนด์ แลบอรำทอรี่ จ ำกัด  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี 


