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1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

1. จัดหางานสหกจิศึกษาที่มีคุณภาพให้เพยีงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ 

2. จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3. ประสานการนิเทศงานสหกิจศกึษาได้อยา่งทันท่วงที ถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4. พัฒนาอาชีพนกัศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
ได้รับเกียรติจากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบสัมฤทธิบัตร
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ พร้อมกันนี้ท่าน
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“การเตรียมพร้อมในการท างานในภาคอุตสาหกรรมเม่ือเข้าสู่อาเซียน”  
 

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 
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“สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จกัตน รู้จักคน รู้จักงาน” 

“วิสัยทัศน์ (Vision)” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี ฉบับท่ี 002/2558 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

“มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็นผู้น าสหกิจศึกษาของประเทศ 
เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล” 

“พันธกิจ (Mission)” 

“ปรัชญา” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย        
วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณะได้เดิน
ทางเข้าอวยพรปีใหม่ และขอบคุณในอุปการคุณของคณะกรรมการบริหารศูนย์
สหกิจศึกษาฯ และสถานประกอบการ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 
เนื่องจากได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อาทิ บมจ.เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) บมจ. 
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (น้ าตาลมิตรภูเวียง) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 

สวัสดีปีใหม่ 2558 ณ สถานประกอบการ 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ Mr. Kenichi Kawai ผู้จัดการ
ทั่ ว ไปฝ่ายวิจัยและพัฒนา  Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.    
ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ Company Presentation และ ให้กับนักศึกษา ที่
สนใจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้อง B1210 อาคารเรียนรวม 1 นอกจาก
การบรรยายพิเศษแล้ว ยังได้มีการเปิดบูธเพื่อรับสมัครงาน            และ
สัมภาษณ์งาน ส าหรับนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาอีกด้วย 

ศูนย์สหกิจศึกษาละพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “FORD Undergraduate Trainee program” 
ประจ าปี 2558 ของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด       
ทั้ง 5 ราย ดังนี้ นายไพฑูรย์ สกุลแพทย์ วิศวกรรมเครื่องกล นายเฉลิมชาติ 
เสาวรัจ วิศวกรรมเครื่องกล นางสาวกรณัฐ เชาว์เลขา วิศวกรรมยานยนต์  
นางสาวนิสากร รัตนพลแสน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนายบุญรักษ์ พรมท่อน 
วิศวกรรมอุตสาหการ  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คุณอภิรดี เลาหบุตร  
ผู้บริหารกลุ่ม Recruitment Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ SCG Overview และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
ให้กับนักศึกษาที่สนใจ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้อง B3101 อาคาร
เรียนรวม 1 นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว ยังได้มีการเปิดบูธเพื่อรับสมัคร
งานและสัมภาษณ์งาน ส าหรับนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาอีกด้วย 

ต้อนรับสถานประกอบการ  การนิเทศงานสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาและ
สถานประกอบการ จัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ส าหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2557 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามดูแลผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับพนักงานที่ปรึกษา สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษา 
ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษานี้มี
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 656 คน สถานประกอบการ 
จ านวน  405 แห่ง 

ศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ร่ วมกับกลุ่ มมิตรผลได้จั ดพิ ธี               
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณคนอง  ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มโรงงาน กลุ่มมิตรผล มีนักศึกษาเข้ารับทุนจ านวน 6 ราย 
ดังนี้ นายเทวา คะชาแก้ว วิศวกรรมเคมี นางสาวภัทรนันท์ ศิลปสาย 
วิศวกรรมเคมี นางสาวฐิติพร ปะนัดตะเน วิศวกรรมเคมี นายสิทธิชัย      
แก้วกามา วิศวกรรมเครื่องกล นายธนาธิป หาปูทน วิศวกรรมไฟฟ้า         
และนายณัฐพล แพทย์เกาะ เทคโนโลยีการผลิตพืช รวมทั้งได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดร่วมให้เกียรติเป็น    
สักขีพยานในการมอบทุนดังกล่าวด้วย 
 

มอบทุนการศึกษา Mitr Phol Career Camp 

โครงการ FORD Undergraduate Trainee program 

Undergraduate Trainee program” 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย    
วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพได้ให้การต้อนรบั 
Professor Amrit Bart, Assistant Dean & Director of Global Programs 
จาก College of Agricultural and Environmental Sciences University 
of Georgia, Athens ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยม    
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา 
เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าเสนอ
การด าเนินงานสหกิจศึกษา มทส. ก่อนการหารือแนวทางความร่วมมือ       
ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์       
รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ            
ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  

หารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Shakeel Ori, 
Director of Cooperative Education Dr.Ivan Niranjan จ า ก  Durban 
University of Technology ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และ Mr. Carva 
POP, Director of Cooperative Education จาก Polytechnic of Namibia 
ประเทศสาธารณรัฐนามีเบีย ซ่ึงได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี อ.ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด  ผศ.ดร.อิศรา 
ประมูลศุข ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ ร่วมให้การต้อนรับ 

คณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 

คณะศึกษาดูงานจากในประเทศ 

จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Course 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา    
และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์  จาก          
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี จ านวน 45 ท่าน ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2558 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม Industry-based Special 
Short Course : อุตสาหกรรมน้ าตาล ภายใต้โครงการ Industry-based 
Career Development ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้อง B2102 อาคาร
เรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ ผู้จัดการศูนย์
สรรหาบุคลากรด้านระบบงานและสรรหาบุคลากร บริษัท น้ าตาลมิตรผล 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดและประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ าตาล รวมทั้ง
เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างานก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร และหัวหน้าฝ่าย
ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 8 ท่าน ในการศึกษา    
ดู ง านด้ านการ เตรี ยมความพร้ อมนั ก ศึกษาสหกิจ ศึกษา รวมทั้ ง                  
ได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

2-3 ก.พ. 58 
- ต้อนรับผู้แทนจาก Durban University of Technology 
ประเทศแอฟริกาใต้ 

8-10 ก.พ. 58 - สอบวัดความรู้ กิจกรรม กิจกรรม TOEIC 

9-13 ก.พ. 58 - กิจกรรมพบคณาจารย์นิเทศก่อนไป COOP 3/57 

5 ก.พ. 58 - ต้อนรับการศึกษาดูงาน ม. ราชภฏัเทพสตรี 12 ก.พ. 58 - ฟังโอวาทจากทา่นอธกิารบดกี่อนไป COOP 3/57 

6 ก.พ. 58 
- ประชุม คกก. อ านวยการความร่วมมอืระหว่าง มทส. กับ 
บ. น้ าตาลมิตรผล จก. และบริษัทในเครือ 

13 ก.พ. 58 
- ประชุมคณะท างานตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกจิศึกษา มทส. 
- วันสุดท้ายของการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 3/57 

 - พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศกึษา 23-27ก.พ. 58 - อบรม 7 Habits for University certification 

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

 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษา จ านวน 634 คน จาก 28 สาขาวิชา ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 400 แห่ง ระหว่างวันที่ 
2 มิถุนายน – 19 กันยายน 2557 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน พนักงานที่ปรึกษาได้ประเมิน  ประโยชน์ของสหกิจศึกษาที่มีต่อสถานประกอบการ             
ดังแสดงในกราฟที่ 1 และประโยชน์ของโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อสถานประกอบการ ดังแสดงในกราฟที่ 2  

ประโยชน์ของสหกิจศึกษาที่มีต่อสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
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ประโยชน์ของสหกิจศึกษาท่ีมีต่อสถานประกอบการ

ประโยชน์ของโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมตี่อสถานประกอบการ

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
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