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ฉบับที่ 07/2562 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 

SUT 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ จัดประชุม

คณะกรรมการประจ าศูนย์

สหกิจศึกษาฯ ครั้งทีฉบับที่ 

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 ค ม  2 5 5 8  ณ  ห้ อ ง
ประชุมสารนิ เทศ อาคาร
บริหาร และห้องประชุมพิทย
สาร อาคารพญาไทพลาซ่า 
โ ดยมี ศ าสตราจา รย์ ด ร .
ประสาท  สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเป็นประธานที่ประชุม 
โดยการประชุมในครั้งนี้ศูนย์
สหกิ จ ศึ กษ าและพัฒน า
อาชีพ ได้ ร ายงายผลการ
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
เทค โนโลยี สุ รนารี  เ รื่ อ ง
หลัก เกณฑ์การขอรับทุน
กองทุนสหกิจศึ กษาและ
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

 Co-op 
NEWSLETTER COOPERATIVE EDUCATION 

ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย    
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนบนและตอนล่าง ภายใต้แนวคิด "หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ  หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2562  ที่ผ่านมา การแสดงนิทรรศการงานสหกิจศึกษาและการมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่ น" ระดับชาติ ประจ าปี 2562  แก่สถานศึกษา                        
สถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการ โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสั งคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น  โดยในปีนี้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้รับรำงวัลระดับชำติ 
จ ำนวน 3 รำงวัล ได้แก่ รำงวัลประเภทโครงงำน/ผลงำนดีเด่น ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ได้รับรำงวัล : นำยปริทัศน์ แซ่อึ้ง สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร    
ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ปฏิบัติงำน ณ บริษัท โครำชโรงสียงสงวน จ ำกัด  2. รำงวัลประเภทนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติดีเด่น ผู้ได้รับรำงวัล : นำยวรเมธ 
ทองตัน สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ปฏิบัติงำน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จ ำกัด ประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย 3. รำงวัลประเภท
คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำดีเด่น ผู้ได้รับรำงวัล : อำจำรย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์   สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสมาชิกสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ.2563 จึงขอเชิญชวนผู้ บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและภาคีทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนในกิจกรรมดังกล่าว 
 
 

มทส. ร่วมงำนวันสหกจิศึกษำไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 พร้อมคว้ำรำงวัลระดับชำติ จ ำนวน 3 รำงวัล 
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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 เพื่อการสร้างธุรกิจให้ เติบโตและ
ยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการท าธุรกิจ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ
สถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 27 มถิุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะ
ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้
สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ การหารือ
การจัดกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการเข้าร่วม        
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้ งที่  10 และหา รือแนวทางในการจัดงาน             
วั น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ไ ท ย  ค รั้ ง ที่  1 1  ที่ เ ค รื อ ข่ า ย พั ฒ น า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า                                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี การรายงานความคืบหน้าในการจัดประกวดโครงงาน/              
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายฯประจ าปี พ.ศ. 2562 รวมถึงพิจารณา
ก าหนดการประชุมในครั้งถัดไป และในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานในกิจกรรมประกวดโครงงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จ านวน 6 โครงงาน  และได้รับรางวัล “สหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำย” ดังนี้ 
ประเภท วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับ 1 รางวัล ดังนี ้
อันดับ 1 ได้แก่  น.ส.ธัญวรรณ สอนถม   

      สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
      ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษำ  ได้รับ 1 รางวัล ดังนี ้
อันดับ 1 ได้แก่  นายนิติพล ตจสารอุไร   

      สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
      ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเภทสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร ได้รับ 1 รางวัล ดังนี ้
อันดับ 3 ได้แก่ น.ส.ปานทิพย์  กล่อมไธสง   

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) 
     ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

ประเภทนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติดีเด่น ได้รับ 1 รางวัล ดังนี ้
อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.กนกวรรณ  ขานรินทร์     
                   สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
      ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กีรติ สุลักษณ์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย           
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง         
“การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562                      
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย ์ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ ดร.ตระการ ด่านกุล กรรมการผู้จัดการ, 

คุณเนาวนิต รุจิระวิโรจน์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, คุณพรวิภา รุจิระชัยศักดิ์ 

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล , คุณสุรศักดิ์ หงษ์ทอง รองผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง ,            

คุณสันติ ศรีวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และคุณวิทยา สถิตชัย 

วิศวกรโครงการ จากบริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสเดินทาง

มาประชุมหารือ การจัดสหกิจศึกษา ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เมื่อวันศุกร์

ที่ 14 มิถุนายน 2562 

ต้อนรับคณะศกึษำดูงำนกำรจัดสหกิจศึกษำ 

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำ  ประชุมหำรือกำรจัดสหกิจศึกษำ 
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สัมภำษณ์และคัดเลือกนักศึกษำรับทุนสหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรกบัมหำวิทยำลยั HUHST สำธำรณรัฐประชำชนจนี 

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.สพญ.ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีลงนาม         

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซึ่งเป็นการลงนามต่อเนื่องจากข้อตกลงฉบับเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลา ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร โดยมี Professor Dr. Faming ZHOU รองอธิการบดี 

HUHST และ ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้ลงนามในฐานะสักขีพยาน โดย HUHST และSUT ได้มีความร่วมมือ

ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  มากกว่า 100 คน พิธีลงนามความร่วมมือ   

ในครั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือไปยังด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เป็นต้น  โดย รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อ านวยการ      

ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้น าเสนอข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และเริ่มเจรจาหารือ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้ อง    

เข้าร่วมหารือดังนี้  รศ. สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  รศ. ดร.ศิรปัฐช์   บุญครอง รักษาการแทนผู้อ านวยการ                           

ศูนย์กิจการนานาชาติ รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา           

ผศ. ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผศ. ดร.วิภาวี หัตถกรรม รักษาการหัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์                           

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง ผู้แทนส่วนกิจการนักศึกษา            

ส่วนคณะผู้บริหารของ HUHST ที่เข้าร่วมพิธีลงนามและเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ Mr. Hui PENG Secretary of CPC Committee, School of Energy 

and Electromechanical Engineering Associate Professor Zhonghong YIN Secretary of CPC Committee, School of Law Associate Professor 

Shuhong TANG Vice dean, School of Information Mr. Gang CHEN Deputy Director, Office of Personnel Management และ Mr. Bingyan LI Staff, 

Office of International Affairs  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก
นักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและ     
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่
จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 
และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จ านวน 1 ราย เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 
2562 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ด้วยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ก.ค. 62 
-  กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำรูปแบบกำร

จัดสหกิจศึกษำ 2 ภำคกำรศึกษำต่อเนื่อง (8 เดือน) 
22 ก.ค. 62 

-  ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ศูนย์สหกิจศึกษำฯ     

ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562 

4 ก.ค. 62 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษำ 25 ก.ค. 62 

  

- บรรยำยรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ หัวข้อ สหกิจ

ศึ กษำคื ออะไร  และ เทคนิ คกำร เลื อกสถำน

ประกอบกำร 

5 ก.ค. 62 
- กิจกรรมสัมมนำหลังกลับจำกปฏิบัติงำนสหกิจ

ศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 3/2561 
31 ก.ค.  62 

- ประชุมพนักงำนศนูย์สหกิจศึกษำฯ  ประจ ำเดือน

กรกฎำคม 2562 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใ น ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดี               
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและ ก าลังใจ           
ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา     
16 สัปดาห์ และมีนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งหมดจ านวน 767 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
111 ถนนมหาวทิยาลัย ต าบลสรุนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 

อีเมล์ : coop@sut.ac.th 

  

 

จัดกิจกรรมรับฟังโอวำทก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 


