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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 5 8  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
สหกิ จ ศึ ก ษาแ ละพั ฒน า
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

Co-op 
NEWSLETTER 

ฉบับท่ี 04/2561 ประจ ำเดือนเมษำยน 2561 

ค่ำยพัฒนำควำมเป็นผู้น ำของผู้แทนนักศึกษำสหกิจศึกษำ รุน่ที่ 2 

ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจ้ัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้น าของผู้แทนนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ โรงแรมเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง ได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา ธนปิยะวาณิชย์ วิทยากรอิสระ การบรรยาย
เร่ือง สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ฝึกความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้น า การเยี่ยมชมสถานประกอบการ การรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว กิจกรรมกลุ่ม 
Share and Show กิจกรรมสาระสังสรรค์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความส าเร็จในชีวิต เร่ิมต้นด้วยสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการ
บริษัท BT Herbal จ ากัด และกิจกรรมน าเสนอผลสะท้อนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 85 คน ประกอบด้วย
นักศึกษา มทส. จ านวน 71 คน และ นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 สถาบัน จ านวน 14 คน 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจ้ัดสัมมนา “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่ อการจัดการความรู้ สหกิ จ ศึกษา ”  ระหว่ า งวั นที่  2-3 เมษายน 2561                   
ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 4-6 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติ   
ที่ดีด้านสหกิจศึกษา ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสหกิจศึกษาระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
ในสังกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 15 แห่ง 
และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด าเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น จ านวน 72 คน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา       
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B4101 
อาคารเรียนรวม 1 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมพร้อมสู่การท างาน” ซ่ึงในภาคการศึกษาที่ 
2/2560 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ านวน 1,291 คน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงาน   
สหกิจศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนา   
การจัดสหกิจศึกษา และการด าเนินการด้านสหกิจศึกษาประกอบการ  หรือ 
Enterprise Co-op ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง    
สหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) การเสวนาเร่ือง การจัดสหกิจศึกษา
ประกอบการ (Enterprise Co-op) และการเสวนาเร่ือง การจัดสหกิจศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ ห้องล าตะคอง โรงแรมแคนทารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น จ านวน 87 คน 

สัมมนำผู้ประกอบกำรที่ร่วมด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 

สัมภำษณ์และสัมมนำหลังกลับจำกสหกิจศึกษำ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษำ 

สัมมนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์
และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา         
ภาคการศึกษาที่  2/2560 โดยจัดระหว่ า งวันที่  13-15 มีนาคม 2561                   
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์นิเทศ     
ประจ าสาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอด
ประสบการณ์  ซ่ึงเป็นสาระส า คัญของการด า เนินงานสหกิจ ศึกษา ทั้ งนี้                
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีรูปแบบการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หน้าห้องเรียน และการจัดโปสเตอร์น าเสนอผลงานสหกิจศึกษา 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดสัมมนาหน่วยงาน ประจ าปี 2561 น าโดย       
รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ        
พัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้า     
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด จั งหวัดชลบุรี     
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในคราวเดียวกันนี้ด้วย และได้รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อเรื่อง “Organization Profile” เมื่อวันจันทร์ที่ 
26 มีนาคม 2561 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
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 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

                     

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบัน
แม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา         
และพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
เครือข่ายฯ การพิจารณาหารือโครงการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินงาน       
สหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวมถึงการหารือเจ้าภาพ            
จัดโครงการจัดกิจกรรมประกวดผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย 
ในปี 2562-2563 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ 

สัมมนำพนักงำนศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 โดยมี       
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นประธาน ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงาน   
สหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561 การด าเนินการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ 
( Enterprise Co-op) ร ะ บ บ ก า รส ร้ า ง  Resume แ ละ จ ดห ม า ย สมั ค ร ง า น                 
การพิจารณาให้โรงพยาบาล มทส. เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
มทส. รวมถึงให้ความเห็นชอบการแก้ไขและปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง    
การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัว       
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคุณรจนา จ้อยเจริญ ผู้จัดการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และคุณณัชชา จริศักดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ของ
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561   
ในโอกาสเดินทางมารับสมัครพนักงาน การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งาน       
โดยการสัมภาษณ์งาน ในรอบแรก คุณรจนา จ้อยเจริญ ผู้จัดการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เป็นผู้สัมภาษณ์ เมื่อวันอังคารที่  13 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B5201             
เวลา 10.00 น. และการสัมภาษณ์งานในรอบที่ 2 ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนา     
เป็นผู้สัมภาษณ์ เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B5202 เวลา 09.30 น.  

กำรรับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน 
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับ             
การร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ในสังกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเกี่ยวกับ      
แนวทางในการจัดสหกิจศึกษาในยุค 4.0 อันจะน าไปสู่การจัดสหกิจศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  ในสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาดูงาน      
ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การน าเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และการจัดสหกิจศึกษารูปแบบ 
Enterprise Cooperative Education (E Co-op) โดย ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การรับฟังบรรยายพิเศษ         
เร่ือง “การพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การบรรยายเรื่อง “บัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการ” โดย ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) การเสวนา เร่ือง “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” โดยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบรรยายเรื่อง “บัณฑิตพึงประสงค์ในมุมมองศิษย์เก่า 
มทส.” โดยผู้แทนศิษย์เก่าจากส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงการระดมสมองในประเด็นการจัดสหกิจศึกษาเพื่อน าไปสู่ประเทศไทย 4.0 แนวทางในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ และ              
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2 - 3 เม.ย. 61 
- สัมมนา “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการจัดการ

ความรู้สหกิจศึกษา” 
9 - 11 เม.ย. 61 

- กิจกรรมพบคณาจารย์กอ่นเลือกสถานประกอบการ    
ส าหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศกึษา 3/2560 

2 - 3 เม.ย. 61 
- รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดย Thai Tohken 

Thermo Co., Ltd. 
25 เม.ย. 61 

- สอบ Pre - Testกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 
TOEIC 

3 เม.ย. 61 
- รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดย Makita 

Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 
26 เม.ย. 61 

- บรรยาย “เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ” 
            “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 
            “วัฒนธรรมองค์กร” 

5 เม.ย. 61 
- บรรยาย “ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบ

สมัคร และประวัติส่วนตวั” 
26 เม.ย. 61 - ประชาสัมพันธ ์Valeo Automotive (Thailand) Co.,Ltd. 

9 เม.ย. 61 - เปิดรับสมัครกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 27 เม.ย. 61 - SUT Job fair & Coop Fair 2017 

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 2561 

สัมมนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ ประจ ำปี 2561 


