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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
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

ฉบับท่ี 05/2561 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2561 

 Co-op 
NEWSLETTER 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ร่วมกับ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “ตลำดนัดแรงงำนบัณฑิต มทส. และตลำดนัดงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปี 
2561” (SUT Job & Co-op Fair 2018) เมื่ อวั นที่  27 เมษำยน 2561 ระหว่ ำ ง เวลำ  08.30 – 16.30 น.  ณ อำคำรสุ รพัฒ น์  2  โดยได้ รับ เกียรติจาก               
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และ คุณปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน 
ในกิจกรรมดังกล่าว มีสถานประกอบการเข้าร่วม จ านวน 112 แห่ง และ มีผู้ เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,281 คน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้                       
สถานประกอบการได้มีโอกาสน าเสนอข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 1,098 อัตรา ให้แก่ผู้สนใจเลือกสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป      
มีโอกาสได้สมัครงาน ตามความสนใจ และได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามความต้องการของ                 
สถานประกอบการ 
 

ตลำดนัดแรงงำนบัณฑิตมทส. และตลำดนัดงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปี 2561 

 

ขอแสดงควำมยินดีกับ คุณอัจฉรำภรณ์ ม่วงกรุง 

บัณฑิตสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ลงประกำศเกียรติคุณ  

ในท ำเนียบหอประวัติวำรสำรสมำคมสหกิจศึกษำโลก 2018 – 2019 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยอำวุโส (Senior Safety) หัวหน้ำหน่วยงำนควำมปลอดภัยฯ  

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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กำรศึกษำดูงำนของ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์               
รองผู้อ านวยการ ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพและหัวหน้าฝ่าย            
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา น าโดย ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และคณะ จ านวน 6 ท่าน โดย         
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยาย  ในหัวข้อเร่ือง 
“การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จ ากัด ในโอกาสมาคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี        
ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดรับสมัครงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 
2561  ณ อาคารวิชาการ 1 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำภำยในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

กำรคัดเลือกผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ มทส. 

ศู นย์ สหกิ จ ศึ กษาและพัฒนาอาชี พ  ได้ ป ระชุ ม โ ดยมี  ศ าสตราจารย์                       

ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล   เป็น

ประธาน เพื่อพิจารณาสรุปผลการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า มทส. โดย

ส านักวิชาต่าง ๆ ได้มีการเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า เพื่อพิจารณา จ านวน 5 ท่าน 

เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 โดย นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง บัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบัน          

ด า ร งต า แหน่ ง เป็ น  เจ้ าหน้ าที่ คว ามปลอดภั ยอาวุ โ ส  ( Senior Safety)           

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ บริษัท เม็กเท็ค  พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน ศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. 

เพื่อประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก 

ประจ าปี 2018 - 2019  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง           

ในโครงการ “การท าข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : 

MOU) กา รจั ดก า ร ศึ กษาแบบสหกิ จ ศึ กษา ระหว่ า งสถ าบั นก า ร ศึ กษา                           

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสถาบันการศึ กษา กับภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม ไทย – ลาว” ประกอบด้วย จ าปาสัก แกรนด์ โฮเตล และวิทยาลัย

เทคโนโลยีหัวเฉียว (HTC-College Ghampasak) ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์             

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก   

MOU กำรจัดสหกิจศึกษำกับภำคอุตสำหกรรม ไทย – ลำว 
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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 

ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำและกำรรับสมัครงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล      

บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

ณ อาคารเรียนรวม 1 ในโอกาสที่สถานประกอบการเดินทางมาประชาสัมพันธ์     

รับสมัครและสัมภาษณ์พนักงงานที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัทในคราวเดียวกันนี้ด้วย 

 

 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

                       

สอบ Pre – Test เตรียมควำมพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม TOEIC เตรียมความ

พร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร ในภาคการศึกษาที่ 3/2560 โดย

ได้จัดการทดสอบก่อนเรียนในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง B5209 และ     

ห้อง B5210 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อประเมินผลก่อนการเรียนว่าผู้เข้าร่วมอบรม      

มีความรู้อยู่ในระดับใด โดยจะน ามาเพี่อเทียบกับการทดสอบหลังเรียนไปแล้ว       

30 ชั่วโมง  มีจ านวนนักศึกษาที่สอบทั้งสิ้น 240 คน 

 

 

กระชับควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนด้ำนสหกิจศึกษำ 

 

อำจำรย์ ดร.วีณำ รองจะโปะ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์ ประจ ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 

สหกิจศึกษำในมุมมองของอำจำรย์ 
 

“สหกิจศึกษำในมุมมองของอำจำรย์ สำมำรถช่วยพัฒนำนักศกึษำได้อย่ำงไร” 
สหกิจศึกษำ ท ำให้นักศึกษำเกิดกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้จำกกำรลงมือท ำ          
มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำวิชำท้ังหมดท่ีเรียนมำ สำมำรถน ำควำมรู้มำใช้ใน     
กำรปฏิบัติงำนและน ำประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนมำพัฒนำควำมรู้ให้มำก
ยิ่ งขึ้น  มองเห็นภำพในกำรประกอบอำชีพชัดเจนขึ้น  และในกำรท ำ       
โครงกำรพิเศษยังช่วยพัฒนำทักษะทำงปัญญำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรแปลผล            
กำรจัดกำรงำนอย่ำงเป็นระบบ และกำรน ำเสนอประเด็นควำมรู้ใหม่ๆ         
เพ่ือแก้ไขหรือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนได้ดียิ่งขึ้น  นอกจำกนี้นักศึกษำยังได้
ปรับตัวในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงเหมำะสม ได้พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและ
กำรน ำเสนอ ดังนั้นสหกิจศึกษำจึงเป็นกำรพัฒนำนักศึกษำในทุกมิติท่ีท ำให้
นักศึกษำพัฒนำตนเองอย่ำงก้ำวกระโดด และท ำให้นักศึกษำกลำยเป็นผู้ท่ี                 
มีควำมพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำนจริงหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยพันธมิตร 2 แห่งใน         

ประเทศแคนาดา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความส าเร็จและ        

การพัฒนาใหม่ ๆ ด้านสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสไปเยือน University of Waterloo 

(UW) ซ่ึ ง เป็นมหาวิทยาลัยที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านสหกิจศึกษา                                                  

โดยร่วมแสดงความยินดีที่มีระบบสหกิจศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและประสบความส าเร็จ

มากที่สุดในแคนาดา ขณะเดียวกัน UW ก็ได้แสดงความยินดีกับความส าเร็จของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับให้เป็นผู้น าด้านสหกิจศึกษาในประเทศไทย 

และยังมีโอกาสได้ไปเยือน University of Guelph (UG)  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัย

เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อฉลองความส าเร็จร่วมกันในด้านระบบ           

สหกิจศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารจาก UW และ UG อย่างอบอุ่น 

เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไป University of Victoria (UVic) ประเทศ
แคนาดา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง UVic-WD/SUT พร้อมเยี่ยมชมแคมปัส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ UVic น าโดย        
Ms. Carmen Charette, Vice President for External Relations ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือด้านสหกจิศึกษา โดยเน้นทางด้าน Enterprise cooperative 
education (E co-op) กับ Director of Professional Programs จากนั้นเข้าหารือแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้าน Entrepreneurship กับ Ms. Tyler West 
และคณะ จาก Coast Capital Innovation Center เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 4 จาก
ประเทศไทยที่มีความร่วมมือกับ UVic การเดินทางในครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยเน้นการพัฒนางานด้านสหกิจศึกษา
ร่วมกัน รวมถึงด้านอื่น ๆ ให้เข้มแข็ง ถือเป็นการพัฒนาความเป็นสากลของ มทส. ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 พ.ค. 61 
- กิจกรรมอบรม “เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์” 
21 พ.ค. 61  - รับสมัครงำน โดย บริษัท ไทยตำบูชิ อีเล็กทริค จ ำกัด 

3 พ.ค. 61 
- กิจกรรมอบรม  “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน  

สถานประกอบการ” 
24 พ.ค. 61 - กิจกรรมอบรม “การจัดการบริหารเวลา และการวางแผน” 

3, 10, 24 พ.ค. 
61 

- กิ จกรรม “การอบรมเชิ งปฏิ บัติ การทักษะการใช้   
Microsoft office ครั้งที่ 1-3” 

24 พ.ค. 61  
- กิจกรรม TOA CAMPUS ROADSHOW 2018 และรับสมัครงาน  

โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

9 พ.ค. 61   
- ประกวดโครงงานสหกจิศึกษาดเีดน่ระดับชาติประจ าปี 

พ.ศ. 2561 ณ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
24 - 25 พ.ค. 61 - สัมภาษณ์งาน โดย กลุม่บริษัท มินแีบ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10, 24 พ.ค. 61 
- กิจกรรมอบรม “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ ครั้งที่ 1, 2” 
25 พ.ค. 61 - กิจกรรม “มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 3” 

10  พ.ค. 61 - การจัดการความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ครั้งที่ 1 25 พ.ค. 61 
- รับสมัคร และสัมภาษณ์งาน โดย บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี 

เซอร์วสิ จ ากัด 

17-18 พ.ค. 61   

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนา       
สหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3 ณ 
มรภ.บุรีรัมย์ 

31 พ.ค. 61 
- กิจกรรมอบรม “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สถาน

ประกอบการคาดหวัง” 

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

 

กิจกรรมในเดือนพฤษภำคม 2561 

พิธีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลง MOU ด้ำนสหกิจศึกษำ ระหว่ำง UVic-WD/SUT 


