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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี                 
ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น าโดยอาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา       
พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และบรรยายแนะน าสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงมีผู้แทนจากสถานประกอบการทั้งผู้ประสานงานสหกิจศึกษา     
และพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จ านวน     
74 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิเคต จิตติวงษ์ ต าแหน่ง Manufacturing Business Unit Head บริษัท อลูเม็ท จ ากัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ 
ประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และนายสันติภาพ เวียงนนท์ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้ผู้แทนสถานประกอบการที่เข้าสัมมนาได้ร่วมแลกเ ปลี่ยนประสบการณ์ 
และรว่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 
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 01/2561 ประจ ำเดือนมกรำคม 2561 สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สัมมนำพนักงำนที่ปรึกษำจำกสถำนประกอบกำร 
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 เพื่อทดสอบการท าข้อสอบ TOEIC ให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEIC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ      
ในการทดสอบ TOEIC และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้  และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาและบุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 231 คน และได้มี                 
การแบ่งกลุ่มเรียนทั้งหมด 3 กลุ่ม ระยะเวลาในการเรียนการสอนอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก   
อาจารย์วัลลภา วงศ์ศิริจันทร์ อาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ       
เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ า      
ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 
2560 เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด
กิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส." ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาพัฒนา
ตนเองในการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปรับตัวสู่สังคม การ
ท างานก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงรับทราบหลักการ กระบวนการ 
สหกิจศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
จ านวน 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์      
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
สหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง B2103 
อาคารเรียนรวม 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน                  
การสมัครงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ได้มีรุ่นพี่ศิษย์เก่า คุณพงษ์เดช  
นิธิปกรณ์กุล ต าแหน่ง Technical Manager of Industrial Solutions (Asia Pacific) 
บริษัท Borregaard S.E.A. Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
พิเศษ ในการบอกเล่าประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน              
ในต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจมากกว่า 200 คน           

ประชำสัมพันธ์สหกิจศึกษำนำนำชำติ 

เตรียมควำมพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ปฐมนิเทศสหกิจศึกษำ 

ต้อนรับสถำนประกอบกำร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และอ าจารย์  ดร.สุพรรณี        
จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้ให้การตอนรับ 
คุณกรุณา ชูนินทร์ HRD. Manager และคุณจรัสศรี ชาวไร่ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 
จากบริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 
29 ธันวาคม 2560 ในโอกาสเดินทางมาอวยพรปีใหม่ และประชาสัมพันธ์      
ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัท ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการด าเนินงาน      
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท ในคราวเดียวกันนี้ด้วย  
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   
บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจ าวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้การต้อนรับ    
คุณปิยภัทร นิงสานนท์ ต าแหน่ง Manager Human Resources และ Mr. Paul 
Bevill ต าแหน่ง Executive Director, Test System Development พร้อมคณะ 
จากบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสเดินทาง
มาประชุมหารือความร่วมมือ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2560 และประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นการล่วงหน้า 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาชีพ  

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 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

           

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์           
รองผู้ อ านวยการศูนย์สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้ เดิ นทาง เข้ าพบ                  
คุณธ ารงค์ สวัสดิ์วราห์กุล ต าแหน่ง Manufacturing Director และ Mr. Bertrand 
Demailly ต าแหน่ง Industrial Director บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากัด 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย ผ้าไหมและผ้าตกแต่ง
บ้าน ภายใต้ชื่อ  “จิม ทอมป์สัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 ธันวาคม 2560              
เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท ในคราวเดียวกันนี้ด้วย  

รับสมัครและสัมภำษณ์งำนสหกิจศึกษำ 

ควำมร่วมมือสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เดินทางเข้าพบ สถานประกอบการ 
จ านวน 4 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและสวัสดีปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2560 ดังนี ้1. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยเข้าพบคุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมผู้บริหารบริษัท 2. บริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเข้าพบคุณอภิรักษ์ วาราชนนท์ ต าแหน่ง Chief People Officer และคณะ 3. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โดยเข้าพบ คุณกิติ มาดิลกโกวิท ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานการบุคคลกลางเอสซีจี และ เข้าเยี่ยมชมภายใน 
Health Center ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 4. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอธุธยา โดยเข้าพบ           
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ต าแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประเทศไทย และคณะให้การต้อนรับ พร้อมพบปะนั กศึกษาสหกิจศึกษาที่      
อยู่ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถานประกอบการ
ทั้ง 4 แห่ง ในคราวเดียวกันนี้ด้วย 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560                
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย              
รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากส านักวิชาต่าง ๆ รวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการรา ยงานผลการด าเนินงาน      
ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ต่อไป รวมถึงการพิจารณาการเพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และการเสนอแนวคิดและหลักการการ ด าเนินงาน    
สหกิจศึกษารูปแบบ Enterprise Cooperative Education (E Co-op) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

4 ม.ค. 61 
- ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกจิศึกษา ประจ า       

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
25 ม.ค. 61 - บรรยาย “การจัดการและการวางแผน”  

11 ม.ค. 61 
- บรรยาย “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์                     

ที่สถานประกอบการคาดหวัง” 
26 ม.ค. 61 

- กิจกรรมสัมมนาศิษย์เกา่ที่เป็นผู้ประกอบการและ     
ผู้บริหารสถานประกอบการ 

15 - 21 ม.ค. 61 
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560 กรอกข้อมูลรายงาน

ความก้าวหนา้ในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ครั้งที่ 3 
26 ม.ค. 61 

- เร่ิมประกาศผลการคัดเลือก (ดูจากระบบสหกิจศึกษา
ออนไลน์) 

12 ม.ค. 61 
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกจิศึกษา     

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2561                
26 ม.ค. 61 

- ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครงาน และบรรยายพิเศษเกีย่วกับ
การให้บริการ Cloud & Solution                        
บริษัท นิภา เทคโนโลย ีจ ากัด 

- ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครงาน และสัมภาษณ์เข้าท างาน                           
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

22 - 26 ม.ค. 61 
- ประกวดผลงานสหกจิศึกษาดีเด่น ประจ าภาคการศึกษาที ่

2/2560 
31 ธ.ค. 61 

- ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครงาน                            
บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

 

กิจกรรมในเดือนมกรำคม 2561 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ 

ภำพถ่ำยรำงวัลชนะรองเลิศกิจกรรม “SUT Co-op FOTO Contest 1/2017” 
 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ภำพถ่ำยจำก นำงสำวจริยำวดี แสนพรมรำช  
นักศึกษำสหกิจศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรนิเทศศำสตร์ 
ปฏิบัติงำน ณ กองสำรนิเทศ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ภำพถ่ำยจำก นำยณรงค์เดช ไกรยนุช  
นักศึกษำสหกิจศึกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
ปฏิบัติงำน ณ บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหต ุภำพถ่ำยรำงวัลชนะเลิศ รำยละเอียดอยู่ในจดหมำยข่ำว ฉบับท่ี 012/2560 ประจ ำเดือนธันวำคม 2560 


