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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 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
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

ฉบับท่ี 06/2561 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2561 

ประกวดโครงงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

ขอแสดงควำมยินดีกับ นักศึกษำสหกิจศึกษำ ได้รับรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำย  

 
 
 
 
 

 

 

 Co-op 
NEWSLETTER 

ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

SUT 

           มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีส่งนักศึกษำสหกิจศึกษำเข้ำร่วมประกวดโครงงำนในกิจกรรมประกวดโครงงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น     

ระดับเครือข่ำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง  เมื่อวันที่  18 พฤษภำคม 2561 ณ อำคำรนวัตปัญญำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์                         

จ ำนวน 6 โครงงำน  และได้รับรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำย ดังนี ้
 

 

       อันดับ 1    นำยปยิทัศน์ แซ่อ้ึง    

    สำขำวชิำเทคโนโลยีอำหำร 

       อันดับ 3    นำยณรงค์กร วงศ์สิทธิไพฑูรย์  

      สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

 

       อันดับ 1  นำยพงศธร แก้ววันนำ   

                สำขำวิชำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย 

 

        อันดับ 1      นำยวรเมธ ทองตัน   

                        สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

        อันดับ 2     นำยตระกูลกำนต์ ชัยไธสง   

                       สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

 

       อันดับ 1   นำงสำวณัฐพรรณ ธณัชวนิชย์   

                     สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจัดกำร  (โลจิสติกส)์ 

 

ประเภท วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับ 2 รำงวัล 

ประเภท นวัตกรรมสหกิจศึกษำ  ได้รับ 1 รำงวัล 

ประเภท นักศึกษำนำนำชำติ  ได้รบั 2 รำงวัล 

ประเภท สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร ์และกำรจัดกำร ได้รับ 1 รำงวัล 
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Outbound student to South Africa  
Student's name School Institute Workplaces 

1. Mr. Krittanon Tongsuth Chemical Engineering Engineering Tongaat-Hulett Sugar 

2. Miss Nitsuphang Kongsa Environmental Engineering Engineering 
Durban University of Technology, (Chemical 

Engineering Department) 

3. Mr. Watcharaphol Wonglertarak 
Environmental Engineering 

(PhD) 
Engineering 

Durban University of Technology, (Institute 

for Water & Wastewater) 

4. Mr. Wanat Samphaothong Chemical Engineering Engineering Tongaat-Hulett Sugar 

    

Inbound student from Durban University of Technology, South Africa 
Students' name Field of study Workplaces 

1. Mr. Christian Syaghuswa Hangi Engineering Computer Systems  Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

2. Mr. Jabulani Sibusiso Zulu Computer Systems Engineering Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

3. Mr. Cebolenkosi Wisdom Myeza Computer Systems Engineering Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

4. Miss Pillay Shiveshni Computer Systems Engineering Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

5. Mr. S'boniso S'khumbuzo Gumede  Computer Systems Engineering 
HGST (Thailand) Co., Ltd. 

Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

6. Mr. Thato Anthony Pooe Computer Systems 
HGST (Thailand) Co., Ltd. 

Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ เยือน มทส. หำรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey 
Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจ าประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาคริล โอริ (Mr. Shakeel Ori) ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี Durban สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อหารือความร่วมมือด้านผลงานวิชาการ การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา                   การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศเพื่อปฏิบัติงานจริงในองค์กรช้ันน า ชมผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ พร้อมสนับสนุน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) ได้รับเกียรติอย่าง
ยิ่งจาก ฯพณฯ นายเจฟฟรีย์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจ าประเทศไทย น าคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2561 ด้วย มทส. เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าแห่งหน่ึงของไทยท่ีมีพัฒนาการด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ
การศึกษา การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลก โดยเฉพาะได้มีความร่วมมือกับสถาบั นอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคแอฟริกาใต้มาอย่างแน่นแฟ้นกว่า 10 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มทส. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Durban (DUT) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ซึ่งได้ท าการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพระหว่างสองสถาบันมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานเป็นอย่างดีของสถานทูตทั้ ง สอง
ประเทศ   ความส าเร็จครั้งน้ี มทส. ได้รับการประสานงานผ่าน นายชาคีล โอริ (Mr. Shakeel Ori) ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
Durban ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศเข้าปฏิบัติงานจริงในองค์กรช้ันน ากว่า 10 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งส าคัญของนักศึกษาทั้งสองแห่งที่
จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกเช้ือชาติ ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ประกอบกับ มทส. ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้น าระบบสหกิจ
ศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
กระทั่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ตั้งส านักงาน WACE- ISO@SUT (Advancing Cooperative and Work-Integrated Education International Satellite Office at 
Suranaree University of Technology) ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็น
ผู้บุกเบิกให้เกิดระบบสหกิจศึกษาในประเทศไทย ทั้งได้รับเลือกให้เป็นหน่ึงในคณะกรรมการ WACE ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทั่วโลกอีกด้วย” 
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ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำและกำรรับสมัครงำน 

 

หำรือควำมร่วมมือกับ HUHST 
 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รศ. ดร. กองพล อารีรักษ์) 
พ ร้ อ ม ด้ ว ย ร อ งผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ละ พั ฒน า อ า ชี พ                
(อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์) ให้การต้อนรับ Ms. Lia อาจารย์จาก 
Office of International Cooperation and Exchange, Hunan University 
of Humanities, Science and Technology (HUHST) สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันอังคาร           
ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
การปฏิบัติสหกิจศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำ หลักสูตร “คณำจำรย์นิเทศสหกิจศกึษำ”   

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ระหว่าง 1 – 4 พฤษภาคม 2561       
ณ โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  จัดโดย
สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  โดยมี      
คณาจารย์เข้ารับการอบรม จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย คณาจารย์จาก                         
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 2 ท่าน  คณาจารย์จากส านักวิชา       
เทคโนโลยีสังคม จ านวน 2 ท่าน  คณาจารย์จากส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 1 ท่าน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้จัดกิจกรรม "Inter Co-op ExSharing #1:      

ICES #1" @SUT for a landing week  ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ         

จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา (Mr. Alejandro Torres-Martinez,  

Mr. Christopher Aaron Dodd, Mr. Daniel George Mains, Mr. Thomas Ian 

Mastromonaco และ Mr. Suchawit  Wongwaroran)  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2561  น าโดย อาจารย์  ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิ รมณ์   รองผู้ อ านวยการ                     

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับนักศึกษา มทส. อีก 27 คน ในการ       

จัดกิจกรรมกลุ่ม Inter Co-op ExSharing #1 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

นานาชาติ และนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนไปปฏิบัติงานใน

สัปดาห์ถัดไป ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd และ HGST (Thailand) 

Co., Ltd. ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

กิจกรรม "Inter Co-op ExSharing #1: ICES #1"  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       
บริษัท  ไทยตาบูชิอี เล็คทริค  จ ากัด  เมื่ อวันจันทร์ที่  21 พฤษภาคม 2561                                   
กลุ่ มบริษั ท  มิ นี แบ  (ประ เทศไทย)  เมื่ อ วั นที่  24  -  25  พฤษภาคม  2561                                
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 และ 
บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ใน
โอกาสที่สถานประกอบการเดินทางมาประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของบริษัท 
ต าแหน่งงานที่ก าลังเปิดรับ การรับสมัคร และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะเข้า
ร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย  
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4 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

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 

 

 

  

  

 

    

  

 

 

 

 

 

        

 

 
  ภำพถ่ำยจำก นำงสำวมนัสชนก หวังพิทักษ์วงศ์ 

                      นักศึกษำสหกจิศึกษำ 

สำขำวิชำวศิวกรรมเคร่ืองกล 

                    ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์                                  

ปฏิบัติงำน ณ บริษัท น้ ำตำลทรำยก ำแพงเพชร จ ำกัด 

“สหกิจศกึษำ เปิดโลกกำรเรียนรู้ สู่ประสบกำรณ์จริง” 

ภำพถ่ำยรำงวัลชนะเลิศ  

ภำพถ่ำยรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ1  
 

“ถ้ำเรำคิดว่ำตัวเองเก่งเรำจะขำดกำรพัฒนำ 

ให้คิดใหม่เสียวำ่เรำไม่เก่งและ 

พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่ำง” 

“ทุกกำรปฏิบัติงำน ลว้นมีควำมเสีย่งท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น  

พวกเรำชำว Safety จึงต้องคอยตรวจตรำสิ่งท่ีเป็นอันตรำยอย่ำงกว้ำงไกล”  

 
  ภำพถ่ำยจำก :  

นำงสำววริศรำ ดีเจริญไชยะกลุ 

                      นักศึกษำสหกจิศึกษำ 

สำขำวิชำอชีวอนำมัยและควรปลอดภัย 

                    ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์                                 

ปฏิบัติงำน ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
  ภำพถ่ำยจำก :  

นำยจัตุพร เช้ือจำรย์ชิน 

                      นักศึกษำสหกจิศึกษำ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณ ี

                    ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์                                 

ปฏิบัติงำน ณ Elite Drilling Company 

“หำกคุณเลือกท่ีจะก้ำวไปข้ำงหนำ้ สหกจิ

ศึกษำคือใบเบิกทำงท่ีคุณฝัน” 

“ครูนอกห้องเรียนคือพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor)เปรียบด่ังครู 

 ท่ีมอบควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิต” 

“สหกิจศึกษำ มีแต่ได้... ได้ฝึกเดินบนเส้นทำงท่ีเรำ

เลือก ได้เรียนรู้สังคม ได้มิตรภำพ ได้รู้จักตนเอง” 
 

ภำพถ่ำยจำก :  

นำงสำวปิยะพร โมมขุนทด 

นักศึกษำสหกิจศึกษำ 

สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์                             

ปฏิบัติงำน ณ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

ภำพถ่ำยจำก :  

นำยธำรำงกูร ตุ้มเท่ียง 

นักศึกษำสหกิจศึกษำ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์                             

ปฏิบัติงำน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

 

ภำพถ่ำยจำก :  

นำยณรงค์ โคตรหลักค ำ 

นักศึกษำสหกิจศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์                             

ปฏิบัติงำน ณ บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสแพ็คช่ันแอนซ์  

คอนซั้ลติ้งจ ำกัด (มหำชน) 

ภำพถ่ำยรำงวัลชมเชย  

SUT Co-op FOTO Contest #2 
 

ภำพถ่ำยรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ2  
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1 มิ.ย. 2561 - กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศกึษา 14 มิ.ย. 2561 
- ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ 

รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับ           
การท างานในต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2561 

6  มิ.ย. 2561 - กิจกรรมวนัสหกจิศึกษาไทย  ครั้งที ่9 ประจ าปี 2561 16 มิ.ย. 2561 
- Industry-based Special Shot Courses : ด้ านวิ ศวกรรมใน

โรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (จังหวัดนครราชสีมา) 

8 มิ.ย. 2561 
- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษา    

สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560  
18 - 22 มิ.ย. 2561 

- กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารย์นิ เทศก่อนไปสหกิจศึกษา        
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

11 มิ.ย. 2561 
- ประชุมคณะกรรมการกองทนุสหกจิศึกษาและ   

การบูรณาการการเรียนรูก้ับการท างานในตา่งประเทศ 
ครั้งที่ 1/2561 

21 มิ.ย. 2561 
- กิจกรรมนักศึกษารับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดีก่อนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 

13  มิ.ย. 2561 
- การประชุมหารือการด าเนนิงานสหกิจศกึษาร่วมกับ

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
22 มิ.ย. 2561 - สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 

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

 

กิจกรรมในเดือนมิถุนำยน 2561 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานสหกิจ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 

2561  (ครั้งที่ 1 ) และวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 2 ) เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1  โดยครั้งที่ 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3                                                                           

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ

คุณอังคณา ธนปิยะวาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังกว่า 1,200 คน ในครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษา      

ชั้นปีที่ 3 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติ

จาก  รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้เชิญคุณพนิดา แซ่จิว      

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จ ากัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" มีนักศึกษา    

เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 1,300 คน 

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 


