
 

 

SUT COOP NEWSLETTER No.04/2559 

1 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ป ระจ า             
ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน และคุณสุวรรณ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกัน ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จ านวน 89 แห่ง และ
มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,738 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสน าเสนอข้อมูลต าแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ ได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 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
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2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม 
Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่  26-27 
มีนาคม 2559 ณ โรงงานในเครือเบทาโกร และป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารปรุงสุก          
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการร่วมท ากิจกรรมในศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต
พอเพียง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้  จ านวน 10 ฐาน        
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 73 คน จาก 4 สาขาวิชา 
วิทยากรและพี่เล้ียงจากเครือเบทาโกร จ านวน 10 คน คณาจารย์ คณะท างาน 
จ านวน  5 คน 

Industry-based Career Camp 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ” 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้จัดส่งคณาจารย์จากส านักวิชาต่างๆ 
จ านวน 2 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ ศึกษาหลักสูตร            
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 
24-25 มีนาคม 2559 ณ 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สายันต์  แก่นนาค า ประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล 
ประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติให้ได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียม          
สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-
18.00 น. ณ ห้อง B5101 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา โดยในสัปดาห์แรก      
ของการเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการ        
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการ 
แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
ณ สถานประกอบการ โดยภาคการศึกษาที่ 3/2558 มีนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 764 คน  

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำเตรียมสหกิจศึกษำ 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำ

อำชีพ 

 

ศูนย์ สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  จั ดประชุ มคณะกรรมการประจ า                  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และประชุมวัจนสาร อาคารพญาไท
พลาซ่า โดยมีศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผล
การด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและ
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป    
อาทิเช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตมทส. กิจกรรมสัมมนาพนักงาน   
ที่ปรึกษา ก าหนดภาคสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 การประเมินผล    
การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้น 
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3 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

“SUT COOP Best of The Best Projects 2/58” 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

31 มีนาคม 2559 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ผล

การตัดสินผู้ที่ได้รับรางวลั SUT COOP Best of The Best Projects 2/58 คือ 

นายภานุเดช สารพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  นักศึกษาสหกิจศึกษา   

ภาคการศึกษา 1/2558 ปฏิบิตงาน ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด     

ในผลงานเรื่อง การลดจ านวนการเกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดชั่ วขณะ                      

ในกระบวนการจ่าย Washer ที่กระบวนการประกอบ Carrier และจะได้เป็น

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ในระดับเครือข่ายภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 
ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมธงรุญเจริญ ชั้น 7 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ศรีสะเกษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์      
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม 
ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ
เครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2559 การส่งผลการด าเนินงานเข้าประกวดในระดับชาติ
เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. 2559 รวมถึงการหารือในการจัดสัมมนาอนุกรรม
บริหารเครือข่ายเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ 

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 
พัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง SUT COOP Best of The Best Projects 2/58 

สหกิจศึกษำนำนำชำต ิต้อนรับสถำนประกอบกำรและประชำสัมพันธ์งำนสหกจิศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับบริษัท ดาลินี่ จ ากัด และเข้า
ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
การจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับคุณศุภฤกษ์ ชินะประยูร ต าแหน่ง Recruitment 
Supervisor ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและ      
รับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เข้าร่วมงานกับบริษัท เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  ณ อาคารเรียนรวม 1 และ ห้อง B5101 อาคาร
เรียนรวม 2 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Carva 
Pop, The Director for the Centre for Cooperative Education, 
Polytechnic of Namibia ในการเข้ารับฟังการน าเสนอและสัมภาษณ์นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการจ านวน 2 ราย พร้อมทั้งได้หารือเรื่องการสร้าง
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ     
เมื่อวันพุธที่  23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษา              
และพัฒนาอาชีพ 
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18 มี.ค.- 2 มิ.ย.
59 

- กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ       
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

19 เม.ย.59 

- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ตอนลา่ง ครั้งที่ 3/2559 

- ประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศกึษาดีเด่นระดับเครือข่าย 

1 เม.ย. 59 - กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 20 เม.ย.59 - ประชุมหัวหนา้ฝ่ายประจ าเดือนครั้งที่ 3/2559 

4 เม.ย.-27 พ.ค.
58 

- ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเดินทางนิเทศงาน          
สหกิจศึกษาภาคการศึกษาที ่3/2558 21 เม.ย.59 - บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 

4 เม.ย.59 - ต้อนรับ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จ ากัด 25 เม.ย.59 
-  ประกวดโครงงานนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติดีเด่น 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

7 เม.ย.59 -  บรรยาย หัวขอ้ “SAFTY FIRST” 22 เม.ย.59 
-  ประชุมคณะท างานคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่า       

สหกิจศึกษา มทส. 

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

 

กิจกรรมในเดือนเมษำยน 2559 

“กำรที่พวกเรำสำขำเทคโนโลยีอำหำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจศึกษำ     
และพัฒนำอำชีพ ร่วมกับเครือเบทำโกร จัดกิจกรรมให้นั้นท ำให้พวกเรำได้เห็น
ภำพสำยกำรผลิตที่เป็นของจริง เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรท ำงำนได้มำกกว่ำ
กำรดูรูปแผนผังในกระดำษ เห็นถึงกำรท ำงำนหน้ำงำนจริงๆ และเข้ำใจหน้ำที่        
ของแต่ละต ำแหน่งงำนว่ำท ำอะไรบ้ำง อีกทั้งยังได้ไปพักผ่อนรีสอร์ทที่บรรยำกำศ
ดี อำหำรอร่อย กิจกรรมสันทนำกำรที่สนุกสนำนและยังสอดแทรกข้อคิดต่ำงๆ    
ที่ช่วยให้เรำสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อนร่วมงำนที่มี ลักษณะนิสัยที่ต่ำงกัน 
รวมทั้งได้ฟังกำรบรรยำยกำรใช้ชีวิตในโรงงำน กำรปรับตัวเข้ำอยู่กับคนหมู่มำก 
และร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง” 

นักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว ์และวิศวกรรมเกษตรและอำหำร 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม “Indistry-based Career Camp 2016” 
ระหว่ำงวันที่  26-27 มีนำคม 2559 

“สหกิจศึกษำช่วยฝึกทักษะให้นักศึกษำได้ใช้ควำมรู้ที่เรียนมำน ำไปพัฒนำกับกำรท ำงำน
จริงในภำคอุตสำหกรรม  อีกทั้งยังฝึกฝนเรียนรู้ปัญหำที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไข  นอกจำกนี้ยัง
ได้เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นจำกหลำยสำขำและหลำยระดับ ช่วยให้นักศึกษำ           
ได้รับประสบกำรณ์และมีควำมพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิตจริงกับกำรท ำงำน” 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุทิน  คูหำเรืองรอง 
ประธำนคณำจำรย์นิเทศ 

สำขำวชิำวิศวกรรมเซรำมิก 
 


