
 

 

SUT Co-op NEWSLETTER No.04/2562 

1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

   

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 04/2562 ประจ ำเดือนเมษำยน 2562 

 Co-op 

NEWSLETTER 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตลำดนัดแรงงำนนบัณฑิต มทส. และตลำดนัดงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปี 2562 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “ตลำดนัดแรงงำนบัณฑิต และตลำดนัดงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำปี 
2562” (SUT Job & Co-op Fair 2019) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ อำคำรสุรพัฒน์ 2  โดยได้รับเกียรติจาก             
ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และ คุณนิธิอร บุญญานุสิทธิ์  ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็น
ประธาน   เปิดงานในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จ านวน 113 แห่ง และ มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 2,858 คน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้  สถานประกอบการได้มีโอกาสน าเสนอข้อมูลต าแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ให้แก่ผู้สนใจเลือกสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัคร
งานทั่วไปมีโอกาสได้สมัครงาน ตามความสนใจ และได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย์  ดร.นรา สมัตถภาพงศ์  (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)                

ผศ. ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม        

ทางสัตว์)  อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตร) และ อาจารย์  ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย (อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า)   เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ พร้อมทั้งหารือความ

ร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา และงานวิจัยต่าง ๆ ร่วมกับ คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์  

ผู้ประกอบการ บริษัท สระบุรีฟาร์ม จ ากัด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 

หำรือควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำ 

กำรรับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับผู้จัดการฝ่าย Production Engineer 
ผู้จัดการฝ่าย R&D Engineer ผู้จัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล (คุณรจนา จ้อยเจริญ) 
และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (คุณณัชชา จริศักดิ์) ของบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ในโอกาสเดินทางมา       
รับสมัครพนักงาน การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งาน โดยการสัมภาษณ์งาน   
ในรอบแรก คุณรจนา จ้อยเจริญ ผู้จัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้สัมภาษณ์      
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้อง B1118 และ การสัมภาษณ์งานในรอบ
ที่  2  ผู้ จั ดการฝ่ าย Production Engineer และผู้ จั ดการฝ่ าย  R&D Engineer          
เป็นผู้สัมภาษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง B1120 อาคารเรียนรวม 1 

กำรประชุมคณะท ำงำน Job Fair 2019 คร้ังที่ 2 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมคณะท างานจัดกิจกรรมตลาดนัด

แรงงานบัณฑิต และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2/2562      

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1       

อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีติ สุลักษณ์     

รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย หัวหน้าคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานของการเตรียม

ความพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ ให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น                               

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2562 โดยการจัดสัมมนาในครั้ งนี้

ประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนาภายใน หัวข้อ "กลยุทธ์การพัฒนาสหกิจศึกษา 

มทส สู่ความเป็นเลิศ" เพื่อให้บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีความรู้และ       

ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน โดย

การเยี่ยมชมกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) และศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง 

กิจกรรมสัมมนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลั บจากปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติ เป็นประธานในการให้โอวาทและ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การท างานอย่างมืออาชีพ” ซ่ึงในภาคการศึกษาที่ 2/2561 นี้  มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ                  

จ านวน 1,337 คน ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (12 พฤศจิกายน 2561 – 1 มีนาคม 2562) เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิทยพัฒน์            

อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกจิศึกษำ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 

กิจกรรมน ำเสนอผลงำนหลังกลับจำกปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 34 สาขาวิชา จากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา  

ที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาจ านวน 1,337 คน ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (12 พฤศจิกายน 2561 – 1 มีนาคม 2562) ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานหรือ

น าเสนอโครงการที่ได้จัดท าขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและน าไปใช้ในการ

พิจารณาให้คะแนนประเมินผล “ผ่าน” รายวิชาสหกิจศึกษา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์

อีกด้วย เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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5 เมษำยน 2562 
- พิธีมอบสัมฤทธบิัตรสหกิจศึกษำ                

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2561 
22 เมษำยน 2562 - ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยศูนย์สหกิจศึกษำฯ

ประจ ำเดือนเมษำยน 2562 
5 เมษำยน 2562 - รับสมัครและคดัเลือกพนักงำน                

บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย       
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

26 เมษำยน 2562 
- ประชุมหำรือควำมร่วมมือกับ               

บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

9 – 24 เมษำยน 
2562 

- กิจกรรม Matching เพื่อให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ
สมัครงำนสหกิจศึกษำ 

29 เมษำยน 2562 - ประชุมพนักงำนศูนย์สหกิจศึกษำฯ ประจ ำเดือน
เมษำยน 2562 

26 เมษำยน และ 
3 พฤษภำคม 2562 

- กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษำ 
- 

- 

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

 

กิจกรรมในเดือนเมษำยน 2562 

กิจกรรม Inter Co-op Intensive Conversation (ICIEC) 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) ประจ าภาคการศึกษาที ่3/2561 

ในหัวข้อ "ภำษำอังกฤษส ำหรับชีวิตประจ ำวันและกำรท ำงำน" โดยวิทยากร ดร. ชาลิตา แย้มวัณณังค์ (พี่ลิต้า) อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สมัครฟรี ไม่มีค่ำใช้จำ่ย 


