
 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.004/2558 

1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงาน            
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558        
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย        
รองอธิการบดีฝ่ ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคุณเที่ ย ง                  
ดอกกระโทก ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกัน        
ในกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า  90 แห่ง             
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสน าเสนอข้อมูล
ต าแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต 
และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ ได้รับทราบ
ถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ 
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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

COOP 
NEWSLETTER 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 004/2558 ประจ ำเดือนเมษำยน 2558 

ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จั ดประชุ มคณะกรรมการประจ า                  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 
2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และห้องประชุมพิทยสาร        
อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มี    
การรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 3 เดือน ต่อคณะกรรมการประจ า
ศูนย์ได้รับทราบและมีวาระที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้              
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุน
กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ     
2. การก าหนดภาคสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 3. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2557               
4. การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และ
บริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรม
น้ าตาล ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม
ของอุตสาหกรรมน้ าตาล กระบวนการผลิตน้ าตาล ไฟฟ้า และเอทานอล    
การท ากิจกรรมในไร่อ้อย ทั้งในส่วนของการเพาะปลูกอ้อย การบ ารุงรักษา 
และการตัดอ้อย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
จ านวน 76 คน ประกอบด้วย วิทยากรและพี่เล้ียงจากกลุ่มมิตรผล คณาจารย์ 
คณะท างาน และนักศึกษา 9 สาขาวิชา 

Industry-based Career Camp 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาท หลังกลับจาก      
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 
2558 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย       
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการให้
โอวาทแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง เทคนิค
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และมุมมองของสถานประกอบการต่อ
นักศึกษาจบใหม่ โดย คุณพัทธนันท์ สุวรรณราช ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาและ
ว่าจ้าง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาส าหรับใช้ในการสมัครงานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

The 7Habits for University Facilitator Certification Workshop 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมคณาจารย์และบุคลากร ใน
ห ลั ก สู ต ร  7 Habit University Student certification to teacher แ ละ 
follow up & teaching observation 7 habit for university ร ะ ห ว่ า ง       
วันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และห้อง B5207 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรอบรม
ให้กับนักศึกษา ในโครงการสร้างบัณฑิตพึงประสงค์ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจาก   
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 
2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 เพื่อให้นักศึกษา
ไดส้ะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซ่ึงมีนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 88 คน จาก 14 สาขาวิชา 

กิจกรรมรำยงำนผลสะท้อนกลบัจำกกำรปฏิบตัิงำน 

กิจกรรมรับฟังโอวำทหลังกลบัจำกสหกิจศึกษำ 2/2557 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนา              

สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันสมาชิกเครือข่าย 15 สถาบัน จัดกิจกรรม

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจ าปี พ.ศ. 2558     

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา              

โดยมีสถาบันต่างๆ ส่งโครงงานเข้าประกวด 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภท

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 โครงงาน 2. ประเภท

โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จ านวน 1 โครงงาน     

3. ประเภทนวัตกรรม จ านวน 2 โครงงาน 4. การเสนอโปสเตอร์ จ านวน  6 

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนา            
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่  2/2558 เมื่อ วันจันทร์ที่  16 มีนาคม 2558              
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รายงายผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ผ่านมา         
ในรอบ 2 เดือน ให้คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายได้รับทราบ ผลการ
พิจารณางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับ
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจ าปี พ.ศ.2558 และ         
การคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย     
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 
พัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียม          
สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-
18.00 น. ณ ห้อง B5101 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา โดยในสัปดาห์แรก      
ของการเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการ        
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการ 
แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
ณ สถานประกอบการ โดยภาคการศึกษาที่ 3/2557 มีนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 646 คน  

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำเตรียมสหกิจศึกษำ 

ประกวดโครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่นระดบัเครือข่ำย
พัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

บรรยำยพิเศษ เร่ือง “มำรยำทสำกล” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มารยาทสากล   
ให้กับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558               
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข และอาจารย์ ดร.รุ่งเรือง        
วชิรลาภไพฑูรย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ ตัวแทน
นักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงมารยาทสากล          
ที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่เกี่ยวข้องกับการท างาน     
ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จ าเป็น        
และเพื่อให้น าศึกษาน าไปปรับใช้ในการท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
อนาคต 



 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.004/2558 

4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

21 มี.ค.- 6 มิ.ย.
58 

- กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ    
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

10 -17 เม.ย.58 
- นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน          

สหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ในระบบสหกิจศกึษาออนไลน์ 
30 มี.ค.-22 พ.ค.
58 

- ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเดินทางนิเทศงาน         
สหกิจศึกษาภาคการศึกษาที ่3/2557 16 เม.ย.58 

- บรรยาย หัวข้อ “จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น” 
- นักศึกษาส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

2 เม.ย. 58 
- บรรยาย หัวข้อ “อาชีวอนามยัและความปลอดภัย         

ในสถานประกอบการ” 
17 เม.ย.58 -  บรรยาย หัวข้อ “รอบรู้ประชาคมอาเซียน” 

7-10 เม.ย.58 - กิจกรรมพบคณาจารย์นิเทศก่อนเลือกสถานประกอบการ 23 เม.ย.58 -  บรรยาย หวัข้อ “ทกัษะการสัมภาษณ์งานอาชีพ” 

9 เม.ย. 58 
- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการ       

และการน าเสนอ” 
24 เม.ย.58 

-  ประชุมคณะท างานคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า     
สหกิจศึกษา มทส. 

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

 

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

 

กิจกรรมในเดือนเมษำยน 2558 

ประชำสัมพันธ์งำนสหกจิศึกษำ 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย 
วิจิตรเสถียร และผู้แทนจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารกลุ่มบริษัท BIS คุณตระการ ด่านกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทิส 
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการนี้ได้หารือแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1  

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มอบหมายหัวหน้า       
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การ
ต้อนรับการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 
20 มีนาคม 2558 จ านวน 2 ท่าน  ในการศึกษาดูงานการด าเนินงาน    
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

บทสัมภำษณ์สถำนประกำรที่รับนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

"จุดมุ่งหมายส าคัญของการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ คาดหวังว่าจะช่วยพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาชีพ และประสบการณ์การท างาน          
ซึ่งสถานประกอบการจะได้ประโยชน์ในเรื่องการช่วยแบ่งเบาภาระงานประจ าของพี่ๆ จ านวนการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาควรมาครั้งละ      
2 คน จะช่วยให้นักศึกษาได้มีเพื่อนร่วมคิด ร่วมท า เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างสรรค์ผลงาน โครงงานท่ีได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอด 16 สัปดาห์ เป็นเวลาที่เพียงพอในการปรับตัวเข้ากับองค์กร ท าโครงงานได้ต่อเนื่อง และติดตาม
ผลส าเร็จได้จริง ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการฝึกงานของนักศึกษาท่ัวไปที่มีระยะเวลาในการฝึกงานในช่วงสั้นๆ" 

บทสัมภาษณ์จาก  คุณทรงศักดิ์ สท้ำนพบ   
หัวหน้าส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานน้ าตาลมิตรภูเวยีง) 


