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สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ฉบับท่ี 03/2560 ประจ าเดือนมีนาคม 2560 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะท างานกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน
บัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยผู้อ านวยการ     
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม และคณะท างานจาก
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา น าโดยคุณถนอมศรี เจริญพงศ์อนันต์ ร่วมประชุม      
ในครั้งนี้ด้วย ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของ
คณะท างานในแต่ละฝ่าย รวมถึงเป็นการหารือแนวทางการด าเนินกิจกรรม           
จากการศึกษารายงานสรุปผลการจัดงานตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและ ตลาดนัด
งานสหกิจศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงาน         
สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2560         
ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณทิมา            
ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการ     
ให้โอวาท โดยในภาคการศึกษาที่ 3/2559 มีก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 16 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์      
เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ           
ไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย 

ฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2559 ประชุมคณะท างานกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต 
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สอบ Post – Test เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้บริการการสัมภาษณ์งานส าหรับนักศึกษา      
สหกิจ ศึกษา  ผ่ านทางระบบ Skype call เมื่ อวันพุ ธที่  8  กุมภาพันธ์  2560                         
ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษาในสาขาวชิา
วิศวกรรมการผลิต จ านวน 3 คน เข้ารับการสัมภาษณ์  งานสหกิจศึกษากับ           
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อประกอบการพิจารณารับเป็นนักศึกษา   
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2559 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม TOEIC เตรียม        
ความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 
โดยได้จัดการทดสอบหลังเรียนในวันที่ 26 มกราคม 2560 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง B5208 และห้อง B 5101 อาคารเรียนรวม 2     
เพื่อประเมินผลหลังการเรียนว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
การทดสอบก่อนเรียน มีจ านวนนักศึกษาที่สอบทั้งสิ้น 231 คน 

สัมภาษณ์งานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการสอบประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1-8 อาคารเรียนรวม 1-2 ระหว่างเวลา 17.00-19.30 น. เพื่อประเมินผล
นักศึกษาในการมีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
3/2559 โดยการสอบคร้ังนี้ใช้ระบบการสอบออนไลน์ SOTS 5708 โดยระบบดังกล่าว
จะท าให้นักศึกษาทราบผลการสอบทันที รวมถึงทราบคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และ
คะแนนเฉลี่ย ของนักศึกษาที่สอบในวันเวลาเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. มีจ านวนนักศึกษาที่สอบทั้งสิ้น 466 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ พร้อมบุคลากรฝ่ายพัฒนาอาชีพ ไดเ้ข้า
เยี่ยมชมการด าเนินงานของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โดยคุณอิทธิ      
คงวีระวัฒน์ จัดหางานนครราชสีมา ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน และ       
การด าเนินการอื่น ๆ ของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  
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ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการและการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท     
ชไนเดอร์ อีเล็คทริค จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
Go Green in the City โครงการ Energy Generation Program และโครงการรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง B3101 และห้อง 
B1208 เวลา 13.00 – 15.00 น. อาคารเรียนรวม 1 

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ร่วมกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการต้อนรับ 
Mr.Thomas Nathan ต าแหน่ง New Products Development Manager และคณะ 
จากบริษัท แอนคาแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทในเครือ ANCA PTY 
ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ   
ด้านวิชาการและการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ไฮเออร์อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันจันทร์ที่  6 กุมภาพันธ์ 2560 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท          
สีมาเทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัททั้ง 3 แห่ง เดินทาง
มาประชาสัมพันธ์การด าเนินงานบริษัท และรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ พร้อมทั้งหารือแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร  
ผู้อ าการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันจันทร์ที่             
6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม กุมภาพันธ์ 2560 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
โดยผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และรองผู้อ านวยการศูนย์            
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง       
“การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” 
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นายกิติ์ติพิชญ์ ชุ่มสูงเนิน 
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559  

ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จ ากัด 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

6 มี.ค. 60 
- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดี 
- กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

17-18 มี.ค. 60 - SUT COOP Resume and Interview Camp 2017 

6-7 มี.ค. 60 - กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ 24 มี.ค. 60 - SUT Jobfair & Coop Fair 2017 

7-10 มี.ค. 60 - กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ 27-28 มี.ค. 60 - กิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการ “การจัดสหกิจศึกษา        
อย่างมีประสิทธภิาพ” 

8-10 มี.ค. 60 
- สัมมนาคณาจารย์นิเทศ เร่ือง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขบัเคลื่อน        

สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
30 มี.ค. 60 

- บรรยาย “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร 
และประวัติสว่นตัว” 

13 มี.ค. 60 
- ประชุมคณะท างานจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. 

และตลาดนัดงานสหกิจศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 
 

- ประชาสัมพันธ ์Western Digital (Thailand) Co., LTD. และ 
HGST (Thailand) Ltd. 

16  มี.ค. 60 
- บรรยาย “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร 

และประวัติสว่นตัว” 
31 มี.ค. 60 - กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

 

กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2560 

นายณัฐวุฒิ ด าระกอ  
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาเทคโนโลยีอาหาร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เคเอฟ ฟู้ดส์ จ ากัด 

“สหกิจศึกษาคือหน่ึงวิชาเรียน แต่การออกสหกิจศึกษาหน่ึงครั้งน้ีมิได้มอบประโยชน์ให้เราเพียง
หน่ึงแต่กลับมอบประโยชน์ให้เรามากมาย อาทิเช่น การออกไปสหกิจศึกษาครั้งสอนให้เรารู้จักการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาดด้วยวิธีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ซึ่งแน่นอนว่าการออกไปสหกิจ
ศึกษาในครั้งน้ีเราไม่รู้ว่าจะพบเจอกับบุคคลประเภทใดบ้างแต่ การอ่อนน้อมถ่อมตน จะช่วยให้เรามี
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งทุกๆคนต่างเอ็นดูเรา และพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเราประสบกับปัญหาในระหว่างที่
ออกสหกิจศึกษา และอีกหน่ึงสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ายินดี คือ สถานประกอบการพร้อมรับเข้าท างานต่ อเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา การเตรียมความพร้อมส าหรับการออกสหกิจศึกษาครั้งน้ีคือ เตือนตัวเองตลอดเวลาว่า 
ขอจงมุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่ย่อท้อ แล้วท่านจะได้รับประโยชน์ดั่งกระผมได้รับ” 

“การไปฝึกคนเดียว ได้ฝึกการรับผิดชอบตัวเองทั้งการใช้ชีวิตและการท างาน เพราะไม่มีคนที่รู้ จัก จึงต้องปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนที่มาฝึกด้วยกันจากสถาบันอ่ืน พนักงาน พี่เลี้ยง และหัวหน้างาน เพราะแต่ละคนจะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน จึงจะ
ได้ข้อมูลหรือความรู้จากงานที่ท า ท าให้สามารถมองคนแต่ละคนได้ว่าเป็นคนแบบไหน จะว่างตัวอย่างไร ถามอย่างไร จึง
จะได้ข้อมูลที่ต้องการ และยังได้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของสายอาชีพที่
จะได้ไปท าจริงๆ ในอนาคต ในการเตรียมตัวจะต้องเริ่มจากหลังได้รับการตอบรับจากทางบริษัท ซึ่งต้องโทรไปติดต่อฝ่าย
บุคคลหรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ดูจากเว็บที่แจ้งผลการตอบรับ แล้วเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องไปยื่นให้พร้อม หา
ความรู้เกี่ยวกับบริษัทว่าท าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไร และไปฝึกในต าแหน่งอะไร ต้องใช้ความรู้ด้านใด ก็ศึกษาไปคราวๆ 
เพื่อที่จะสามารถตอบโต้ กับพี่ๆ ในที่ท างานได้หรือแก้ปัญหาที่เจอได้บ้าง” 


