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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษา      
ในต่างประเทศ โดยเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษา นายนิติกร ป้องกลาง นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ Railway 
Technical Research Institute (RTRI) ประ เทศญี่ ปุ่น  เพื่ อ ติ ดต ามดู แล         
ผลการปฏิบัติ งานของนักศึกษา ให้ค าปรึกษา ระหว่างการปฏิบัติงาน             
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับพนักงานที่ปรึกษา           
ประเมินผลการด าเนินงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา และเป็นการสร้าง        
ขวัญก าลังใจแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประทศอีกด้วย  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์งาน    
ผ่านระบบออนไลน์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 
2560 ณ ห้องสัมภาษณ์งาน อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ            
โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนรดา สุขประชัย ต าแหน่ง URR & GTA บริษัท       
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด คุณนัฐพงศ์ เดิมท ารัมย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส     
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นผู้ทดสอบการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์งานโดยสถานประกอบการ มีนักศึกษา    
เข้าทดสอบการสัมภาษณ์งานทั้งสิ้น 16 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
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 ศึกษา และ
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
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ฉบับท่ี 010/2560 ประจ ำเดือนตุลำคม 2560 

นิเทศงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศ 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กิจกรรมทดสอบกำรสัมภำษณง์ำนผ่ำนระบบออนไลน์ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special 
Short Courses : ด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ 
Industry-based Career Development เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน 
2560 ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูป
นครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม    
ในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง           
ให้มีความพร้อมในการท างาน โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 49 คน    
จาก 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์  ทราบแนวทางในการจัดการ
ความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการท างานในอนาคตได้ โดยจัดระหว่าง
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ 
และ อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์          
ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา   
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ช่วงที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัว     
ด้ านบุคลิกภาพให้ เหมาะสมกับการท างาน และการใช้ชี วิ ตประจ าวัน                 
โดยจัดระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ 
สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ 
ผู้ดูแลผู้ เข้ าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติ ศักดิ์  ตันระนา 
วิทยากรอิสระ คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการ
นักศึกษา และคุณเดชากรณ์ ส าราญดี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยการน านักศึกษา
เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและสร้างธุรกิจ        
ด้วยตนเองได้ในอนาคต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.       
ณ บริษัท สมยศ การาจ จ ากัด และ บริษัท โคราช ฟู้ดส์  โปรดักส์  จ ากัด         
จังหวัดนครราชสีมา น าโดยคุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching ที่ปรึกษา
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพิ่มเติม             
มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 38 คน 

Industry-based Special Short Courses 

กิจกรรมพัฒนำทักษะควำมฉลำดทำงอำรมณ์ อบรมบุคลิกภำพ 

พัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม ่
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ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching 
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร วิทยากรบรรยาย    และจัดท า Work 
Shop เพื่อแนะน าการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและ
ยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการท าธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

           

หำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำในประเทศ 

ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ร่ วมกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                    
โดย อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           
ได้ให้การต้อนรับ คุณเพ็ญไพสิฐ จันทร์พรม และคณะ จาก Service and Project 
Director Veritiv Corporation ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาบรรยายให้ความรู้       
แก่นัก ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล พร้อมทั้ งประชาสัมพันธ์บริษัท             
และโครงการรับสมัครงานสหกิจศึกษา และได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
การด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันอังคารที่ 
20 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม 1   

ประชำสัมพันธ์สหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณเอกลักษณ์ 
ศรีโพธิ ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม 
จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครงานสหกิจศึกษา
พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา       
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
 

รับสมัครงำนและคัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ รับสมัครงำนและคัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้ให้การต้อนรับคุณพรนารี    
โสภาบุตร ผู้ช านาญการแผนกบริหารก าลังคน และคณะผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรม    
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (MCP)         
ในโอกาสเดินทางมารับสมัครและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาชีพ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณกฤษฎา สุขพาณิชยิ่งยง    
และคุณวราพรรณ โสมัจฉา เจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมารับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา          
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้าปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษาระหว่างปี 2561 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 ต.ค. 60 
- ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและ      

พัฒนาอาชีพ 
16-20 ต.ค. 60 

- กิจกรรมพบอาจารย์กอ่นออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2/2560 

5 ต.ค. 60 - บรรยาย “การจัดการและการวางแผน” 19 ต.ค. 60 - บรรยาย “การกรอกเอกสารในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์” 

5-6 ต.ค. 60 - สอบ Post-test กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 19 ต.ค. 60 
- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากทา่นอธกิารบด ีก่อนออกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 2/2560 

9-15 ต.ค. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 ส่งรายงานให้พนักงาน        

ที่ปรึกษาตรวจแก้ไข 
20 ต.ค. 60 

- ลงทะเบียนรายวิชาสหกจิศึกษา 2/2560 
- สอบรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา 

12 ต.ค. 60 - บรรยาย “ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา” 20 ต.ค. 60 -  วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 1/2560 

16-20 ต.ค. 60 
- พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

1/2560  
 - 

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

 

กิจกรรมในเดือนตุลำคม 2560 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ขนิษฐา มีวาสนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ      
ความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน) และนางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เดินทางเยือน University Utara Malaysia (UUM) ณ เมือง Kedah ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่    
27 - 29 กันยายน 2560 โดยมี Assoc. Prof. Dr. Mohd. Sobri Don, Director of the Centre for University-Industry Collaboration (CUIC) พร้อมด้วย    
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การตอนรับ ซ่ึง CUIC เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย UUM รับผิดชอบและด าเนินการเกี่ยวกับการ       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของ UUM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม        
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ NINAMAJU Sdn. ซ่ึงประกอบธุรกิจด้าน        
การผลิตข้าวคุณภาพสูง และประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย  


