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สหกิจศึกษา

Cooperative Education

การศึกษาที่ด�าเนินร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้ได้การศึกษาที่ดีเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้อง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน



ปรัชญา 

	 สหกิจศึกษาเสริมสร้างบันฑิตให้	รู้จักตน	รู้จักคน	รู้จักงาน

วิสัยทัศน ์

	 มุ่งมั่นให้บริการท่ีเป็นเลิศ	 และด�ารงความเป็นผู้น�าสหกิจศึกษาของ 

	 ประเทศ	เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

	 1.	 จัดหางานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ 

	 	 ของนักศึกษา	และตรงกับสาขาวิชาชีพ

	 2.	 จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก	 ๆ	 ด้านท่ีจ�าเป็นต่อการ 

	 	 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

	 3.	 ประสานงานนิเทศงานสหกิจศึกษาได้ทันท่วงที	 ถูกต้อง	 แม่นย�า	 

	 	 สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษาให ้

	 	 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในและ 

	 	 ต่างประเทศ

ผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โทรศัพท์ 0-4422-3046

	 ผศ.ดร.บุญชัย	วิจิตรเสถียร		 boonchai@sut.ac.th

รองผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โทรศัพท์ 0-4422-3046

	 ผศ.ดร.สุนิติยา	เถื่อนนาดี		 sunitiya@sut.ac.th

บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

	 ผ่องพัตรา	บุญระมาตร		 pongpatt@sut.ac.th

	 ศิริรัชนี	ฉายแสง		 risa@sut.ac.th

	 กรวรรณ	พงษ์อินทร์วงศ์		 kwan@sut.ac.th

	 วัชรีพร	นิลรัตน์	 wnilratt@sut.ac.th

	 กฤชญา	เชื้อจันทึก		 nidaphun@sut.ac.th

	 ธัญญ์กรชนัท	นิ่มเจริญนิยม	 wachira@sut.ac.th

	 อุดมศักดิ์	บัวส�าราญ	 udomsak@sut.ac.th

	 เบญจพร	ศุภรทรัพย์	 benjaporn.s@sut.ac.th

	 กมลวรรณ	บัณฑิตสาธิสรรค์		 kamonwan@sut.ac.th

	 สุภี	เขื่อนโพธิ์		 supee@sut.ac.th

	 พัชรี	ขอมั่นกลาง	 Patcharee@sut.ac.th

	 ภัณฑิรา	พรมศรีน้อย		 pantira@sut.ac.th

	 กัญพัชญ์	ทองค�า		 aor@sut.ac.th

	 ช่อทิพย์	ฤาเดช		 chortip@sut.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 08-9537-4187 และ 08-8112-7802



































































































































































































ปรัชญา 

	 สหกิจศึกษาเสริมสร้างบันฑิตให้	รู้จักตน	รู้จักคน	รู้จักงาน

วิสัยทัศน ์

	 มุ่งมั่นให้บริการท่ีเป็นเลิศ	 และด�ารงความเป็นผู้น�าสหกิจศึกษาของ 

	 ประเทศ	เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

	 1.	 จัดหางานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ 

	 	 ของนักศึกษา	และตรงกับสาขาวิชาชีพ

	 2.	 จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก	 ๆ	 ด้านท่ีจ�าเป็นต่อการ 

	 	 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

	 3.	 ประสานงานนิเทศงานสหกิจศึกษาได้ทันท่วงที	 ถูกต้อง	 แม่นย�า	 

	 	 สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษาให ้

	 	 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในและ 

	 	 ต่างประเทศ

ผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โทรศัพท์ 0-4422-3046

	 ผศ.ดร.บุญชัย	วิจิตรเสถียร		 boonchai@sut.ac.th

รองผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โทรศัพท์ 0-4422-3046

	 ผศ.ดร.สุนิติยา	เถื่อนนาดี		 sunitiya@sut.ac.th

บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

	 ผ่องพัตรา	บุญระมาตร		 pongpatt@sut.ac.th

	 ศิริรัชนี	ฉายแสง		 risa@sut.ac.th

	 กรวรรณ	พงษ์อินทร์วงศ์		 kwan@sut.ac.th

	 วัชรีพร	นิลรัตน์	 wnilratt@sut.ac.th

	 กฤชญา	เชื้อจันทึก		 nidaphun@sut.ac.th

	 ธัญญ์กรชนัท	นิ่มเจริญนิยม	 wachira@sut.ac.th

	 อุดมศักดิ์	บัวส�าราญ	 udomsak@sut.ac.th

	 เบญจพร	ศุภรทรัพย์	 benjaporn.s@sut.ac.th

	 กมลวรรณ	บัณฑิตสาธิสรรค์		 kamonwan@sut.ac.th

	 สุภี	เขื่อนโพธิ์		 supee@sut.ac.th

	 พัชรี	ขอมั่นกลาง	 Patcharee@sut.ac.th

	 ภัณฑิรา	พรมศรีน้อย		 pantira@sut.ac.th

	 กัญพัชญ์	ทองค�า		 aor@sut.ac.th

	 ช่อทิพย์	ฤาเดช		 chortip@sut.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 08-9537-4187 และ 08-8112-7802



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology

คู่มือสหกิจศึกษา

ส�าหรับนักศึกษา และ

คณาจารย์นิเทศ

Cooperative Education Handbook

Students and Cooperative 
Advisors

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3046  โทรสาร 0-4422-3045, 0-4422-3053

E-mail: coop@sut.ac.th  website: http://coop.sut.ac.th

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

การศึกษาที่ด�าเนินร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้ได้การศึกษาที่ดีเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้อง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน


	1_14-1047CV1
	2_14-1047CV3
	14-1047(p01-96)w_Page_01
	14-1047(p01-96)w_Page_02
	14-1047(p01-96)w_Page_03
	14-1047(p01-96)w_Page_04
	14-1047(p01-96)w_Page_05
	14-1047(p01-96)w_Page_06
	14-1047(p01-96)w_Page_07
	14-1047(p01-96)w_Page_08
	14-1047(p01-96)w_Page_09
	14-1047(p01-96)w_Page_10
	14-1047(p01-96)w_Page_11
	14-1047(p01-96)w_Page_12
	14-1047(p01-96)w_Page_13
	14-1047(p01-96)w_Page_14
	14-1047(p01-96)w_Page_15
	14-1047(p01-96)w_Page_16
	14-1047(p01-96)w_Page_17
	14-1047(p01-96)w_Page_18
	14-1047(p01-96)w_Page_19
	14-1047(p01-96)w_Page_20
	14-1047(p01-96)w_Page_21
	14-1047(p01-96)w_Page_22
	14-1047(p01-96)w_Page_23
	14-1047(p01-96)w_Page_24
	14-1047(p01-96)w_Page_25
	14-1047(p01-96)w_Page_26
	14-1047(p01-96)w_Page_27
	14-1047(p01-96)w_Page_28
	14-1047(p01-96)w_Page_29
	14-1047(p01-96)w_Page_30
	14-1047(p01-96)w_Page_31
	14-1047(p01-96)w_Page_32
	14-1047(p01-96)w_Page_33
	14-1047(p01-96)w_Page_34
	14-1047(p01-96)w_Page_35
	14-1047(p01-96)w_Page_36
	14-1047(p01-96)w_Page_37
	14-1047(p01-96)w_Page_38
	14-1047(p01-96)w_Page_39
	14-1047(p01-96)w_Page_40
	14-1047(p01-96)w_Page_41
	14-1047(p01-96)w_Page_42
	14-1047(p01-96)w_Page_43
	14-1047(p01-96)w_Page_44
	14-1047(p01-96)w_Page_45
	14-1047(p01-96)w_Page_46
	14-1047(p01-96)w_Page_47
	14-1047(p01-96)w_Page_48
	14-1047(p01-96)w_Page_49
	14-1047(p01-96)w_Page_50
	14-1047(p01-96)w_Page_51
	14-1047(p01-96)w_Page_52
	14-1047(p01-96)w_Page_53
	14-1047(p01-96)w_Page_54
	14-1047(p01-96)w_Page_55
	14-1047(p01-96)w_Page_56
	14-1047(p01-96)w_Page_57
	14-1047(p01-96)w_Page_58
	14-1047(p01-96)w_Page_59
	14-1047(p01-96)w_Page_60
	14-1047(p01-96)w_Page_61
	14-1047(p01-96)w_Page_62
	14-1047(p01-96)w_Page_63
	14-1047(p01-96)w_Page_64
	14-1047(p01-96)w_Page_65
	14-1047(p01-96)w_Page_66
	14-1047(p01-96)w_Page_67
	14-1047(p01-96)w_Page_68
	14-1047(p01-96)w_Page_69
	14-1047(p01-96)w_Page_70
	14-1047(p01-96)w_Page_71
	14-1047(p01-96)w_Page_72
	14-1047(p01-96)w_Page_73
	14-1047(p01-96)w_Page_74
	14-1047(p01-96)w_Page_75
	14-1047(p01-96)w_Page_76
	14-1047(p01-96)w_Page_77
	14-1047(p01-96)w_Page_78
	14-1047(p01-96)w_Page_79
	14-1047(p01-96)w_Page_80
	14-1047(p01-96)w_Page_81
	14-1047(p01-96)w_Page_82
	14-1047(p01-96)w_Page_83
	14-1047(p01-96)w_Page_84
	14-1047(p01-96)w_Page_85
	14-1047(p01-96)w_Page_86
	14-1047(p01-96)w_Page_87
	14-1047(p01-96)w_Page_88
	14-1047(p01-96)w_Page_89
	14-1047(p01-96)w_Page_90
	14-1047(p01-96)w_Page_91
	14-1047(p01-96)w_Page_92
	14-1047(p01-96)w_Page_93
	14-1047(p01-96)w_Page_94
	14-1047(p01-96)w_Page_95
	14-1047(p01-96)w_Page_96
	14-1047CV2
	14-1047CV4-4

