
 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.11/2560 

1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Conference C 
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ต าบลหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ 
ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ในนามมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ กับ Mr. Norikazu 
Ishikawa ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา  
และพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 
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 5 8  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
สหกิ จ ศึ ก ษาแ ละพั ฒน า
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
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ฉบับท่ี 011/2560 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในประเทศไทย 
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงาน         
สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2560   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1        
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานในพิธี โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2560   
มีก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 2 
มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและก าลังใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์           
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560       
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์         
แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม         
ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้กับนัก ศึกษา              
ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 และผลการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้
คณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และน ามาเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ต่อไป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก 
Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาประชุม
หารือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และรับฟังการบรรยายสรุป            
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จ านวน 2 ราย ได้แก่ Mr.Baba 
Ikki  และ Mr.Ryota Mabe ที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital 
(Thailand) Co., Ltd. ระหว่างเดือน กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และได้
หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์
ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดสอบประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิว เตอร์ 1-8 อาคารเรียนรวม 1-2 ระหว่างเวลา 17.00-20.30 น.               
เพื่อประเมินผลนักศึกษาที่เรียนเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยการสอบครั้งนี้ใช้ระบบการสอบออนไลน์ SOTS 
5708 โดยระบบดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาทราบผลการสอบทันที รวมถึงทราบ
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ย ของนักศึกษาที่สอบในวันเวลา
เดียวกัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.  มีจ านวน
นักศึกษาที่สอบทั้งสิ้น 1,283 คน 

ฟังโอวำทก่อนไปปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ 2/2560 

กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำกับตำ่งประเทศ 

สอบปลำยภำครำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม TOEIC เตรียม        
ความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 
โดยได้จัดการทดสอบหลังเรียนในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง B5201 
อาคารเรียนรวม 2 เพื่อประเมินผลหลังการเรียนว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
เมื่อเทียบกับการทดสอบก่อนเรียน มีจ านวนนักศึกษาที่สอบทั้งสิ้น 304 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
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 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

           

ประชำสัมพันธ์ SCG Excellent Internship Program 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ           
SCG Excellent Internship Program น าโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ 
รองผู้ อ านวยการ ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ซ่ึ ง โครงการนี้ เป็ น            
โครงการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาส าหรับการท างานในอนาคต     
โดยได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวมาแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 

สอบ Post – Test เตรียมควำมพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 

ประชำสัมพันธ์สหกิจศึกษำ รับสมัครงำนและคัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณรตานา ยุสุวพันธ์ และคณะ
ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)             
ในโอกาสมารับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันพุธ
ที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ อาคารเรียนรวม 1 และคุณสุวิทชัย มณีภาชน์ ผู้แทน    
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสที่
บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมทั้ง     
ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณอัจฉรา โพธิ์ศรีทอง        
และคณะผู้แทนจากส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  
ในโอกาสเดินทางมารับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี       
การผลิตสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ 
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2 พ.ย. 60 
- ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค          

คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
16-12 ต.ค. 60 

- กิจกรรมพบอาจารย์กอ่นออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2/2560 

2 พ.ย. 60 - วันสุดท้ายการช าระค่าลงทะเบยีนรายวชิาสหกิจศึกษา 19 ต.ค. 60 - บรรยาย “การกรอกเอกสารในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์” 

13 พ.ย. 60 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560 รายงานตัวเข้าปฏบิัติงาน           

ณ สถานประกอบการ 
19 ต.ค. 60 

- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากทา่นอธกิารบด ีก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 2/2560 

13 พ.ย. 60 
- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ 
20 ต.ค. 60 

- ลงทะเบียนรายวิชาสหกจิศึกษา 2/2560 
- สอบรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา 

13 - 15 พ.ย. 60 
- กิจกรรม Industry-based Career Camp              

ร่วมกับเครือเบทาโกร 
20 ต.ค. 60 -  วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 1/2560 

13 - 17 พ.ย. 60 - กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ  - 

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

 

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกำยน 2560 

“สหกิจศึกษำสำมำรถช่วยพัฒนำนักศึกษำได้ ดั งนี้  คือ  เ ม่ือนักศึกษำได้ ไปสหกิจศึกษำใน                  
สถำนประกอบกำร นักศึกษำจะได้ไปท ำงำนจริงในฐำนะพนักงำนคนหนึ่งของสถำนประกอบกำรนั้น ๆ 
ดังนั้นบรรยำกำศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และในสถำนประกอบกำรย่อมแตกต่ำงกัน นักศึกษำจะได้
เรียนรู้รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ข้อบังคับ ข้อตกลง กำรเรียบเรียงควำมคิด
กำรวำงแผน ควำมปลอดภัย ควำมเส่ียง กำรอยู่ร่วมกัน กำรติดต่อส่ือสำรกับเพื่อนร่วมงำน กำรได้เห็น
กำรได้ใช้เครื่องมือในสถำนประกอบกำร กำรได้เผชิญกับปัญหำที่เกิดขึ้นจริงหน้ำงำน และกำรเรียนรู้    
กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรวำงแผนกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ จำกพนักงำนที่ปรึกษำโดยตรง         
ที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ตลอดจนประสบกำรณ์ท ำงำนสูง กำรศึกษำในรูปแบบของสหกิจศึกษำ       
เป็นกำรศึกษำแบบตัวต่อตัวมำกกว่ำกำรเรียนในมหำวิทยำลัย ท ำให้นักศึกษำมีโอกำสในกำรแสดง  
ควำมคิดเห็น กล้ำแสดงออก และเรียนรู้กำรท ำงำนจำกกำรแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง    
ท ำให้นักศึกษำมีทักษะ ควำมพร้อม ควำมม่ันใจ และเชื่อม่ันในตัวเองในระดับหนึ่ง  ส ำหรับกำรเข้ำ
ท ำงำนในสถำนประกอบกำรหลังส ำเร็จกำรศึกษำ นอกจำกนี้ตำมโปรแกรมของแต่ละสำขำวิชำ          
จะไม่เหมือนกัน ส ำหรับสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ นักศึกษำจะได้กลับมำเรียนเพิ่มเติมในส่วนที่นักศึกษำ
คิดว่ำยังขำดควำมรู้จำกปัญหำที่เผชิญมำขณะที่นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ” 

อำจำรย ์ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 


