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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 012/2558 ประจ ำเดือนธันวำคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพ         
และบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 25 58                    
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี
ร่วมกับ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ให้บริการค าปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มีธุรกิจหลัก 3 ปร ะเภท 
ประกอบด้วย ธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ  และธุรกิจบริการ (บริการด้าน การบ ารุงรักษา 
สนับสนุนทางเทคนิคส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรโดยวิศวกรระบบที่มีความเชี่ยวชาญ การตอบค าถามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนบริการ
ซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็น เป็นต้น)  ได้มีความร่วมมือในการด าเนินงานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นมา 
โดยได้เสนองานให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการการตลาดและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด (มหำชน) 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. 
เภสัชกรหญิง มณฑารพ ยมาภัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ Ph.D. Puspo Edi Giriwono อาจารย์ประจ า
ส า ข า วิ ช า  Food Science and Technology จ า ก  Bogor Agricultural 
University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ในวันอังคารที่  17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษา          
และพัฒนาอาชีพ โดยได้หารือเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนว
ทางการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์      
ยงสวัสดิกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน และ
อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์  ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนา          
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ กับบริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด      
พร้อมทั้งได้ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในแนวทางการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม    
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์             
ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐนามิเบีย  ระหว่างวันที่          
15 – 24 พฤศจิกายน 2558 โดยได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาของ Durban University of Technology (DUT)  Vaal 
University of Technology (VUT)  และ Namibia University of Science and Technology (NUST) ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และร่วมหารือ     
กับผู้แทนสถานประกอบการในต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร่วมประชุม
หารือแนวทางการด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือ
พัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างาน     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา  ร่วมกับคุณอุราภรณ์ เอียดการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงาน
ภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น.        
ณ ห้อง B2104 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี ให้เกียรติ       
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นัก ศึกษา  ซ่ึ งการจัดอบรมในครั้ งนี้                     
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน
ภาษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในการสมัครงานสหกิจศึกษา และการสมัคร
เข้าท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 215 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยนางศิริรัชนี ฉายแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา และหัวหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 10 คน โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจ
ศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการจัดสหกิจศึกษาและปัจจัยส าคัญที่มี
บทบาทต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

กำรเขียนจดหมำยสมัครงำนภำษำอังกฤษ วัฒนธรรมองค์กรและกำรปรับตัว 

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัว 
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง B2104 
อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร การปรับตัวอย่างไร   
จึงจะมีความสุขและมีความส าเร็จในการท างาน เทคนิคการสร้างความส าเร็จ      
ในการท างาน องค์ประกอบของความส าเร็จในชีวิตการงาน       
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30 พ.ย. 58 –  
5 ก.พ. 59  

- ช่วงเวลานิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558        
โดยคณาจารย์นิเทศ 

8 ธ.ค. 58 - ให้การต้อนรับและบรรยาย “การด าเนนิงานสหกิจศึกษา”     
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 7 

1 ธ.ค. 58 - นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558 ส่งใบสมัครงานสหกิจ
ศึกษา 

9 ธ.ค. 58 - น าเสนอ “Best Practice ด้านการเรียนการสอน”           
ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 7 

1-4 ธ.ค. 58 - จัดอบรม หวัข้อ “Planning Institute for High Impact 
Cooperative and Work-Integrated Education” 

13 ธ.ค. 58 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการปกัหมุดแผนที่ และการใช้ 
GOOGLE MAP ” 

3 ธ.ค. 58 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ” 17 ธ.ค. 58 - บรรยาย หัวข้อ “จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น” 
 

4 ธ.ค. 58 - บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว” 25 ธ.ค. 58 - ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ครั้งที่ 3/2558 

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

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
ในการต่ออายุวีซ่า   ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ได้แก่ Mr.Bowen Song นักศึกษา
จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) ระหว่างเดือน กันยายน -  ธันวาคม 2558  และกลุ่ม
นักศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 4 คน ซ่ึงปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเดือน
กันยายน -  ธันวาคม 2558  ได้แก่ 1) Mr. Yue Weinan  และ 2) Miss Wang 
Jing ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  3) Miss 
Ai Shuxiang  ปฏิบัติงาน ณ สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ จังหวัดนครปฐม 4) Miss 
Chunying Mai ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี 

กิจกรรมในเดือนธันวำคม 2558 

สหกิจศึกษำนำนำชำติ International Co-op Experiences Sharing 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
สห กิ จ ศึ ก ษ า น า น า ช า ติ  :  International Co-op Experiences Sharing                
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ห้อง 
B2104 อาคารเรียนรวม 1 โดยผู้เข้าร่วมเสวนา จ านวน 5 คน คือ 1) Mr. Yue 
Weinan, 2) Miss Wang Jing  3) Miss Chunying Mai  4) Miss Ai Shuxiang         
นักศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr.Bowen Song นักศึกษาจาก University of 
Victoria ประเทศแคนาดา ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเรื่องราวประเทศ
แคนาดา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ทั้งนี้       
เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
ในสถานประกอบการต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 317 คน 


