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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 09/2561 ประจ ำเดือนกันยำยน 2561 

 Co-op 

NEWSLETTER 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กำรหำรือกำรเปิดรับพนักงำนของบริษัทผ่ำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (Early Recruitment) ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอรเ์รชั่น จ ำกัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดประชุมหารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าท างานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล    
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและหาแนวทาง                
ในการเปิดรับพนักงานของบริษัทผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัทฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้
เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล           
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ                  
รองผู้อ านวยการ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล          
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารวินิจ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยอาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์       
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา และ       
บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าพบ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  
ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือ       
ด้านการจัดสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 
2561 

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำภำยในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการประชุมหารือความร่วมมือใน            
การด าเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและ      
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ร่วมกับส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ                
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา คณบดีส านักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวหน้า
สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม ประธานคณาจารย์นิ เทศสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ และส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
เ มื่ อ วั น อั ง ค า รที่  2 8  สิ งห าคม  พ .ศ . 2561  ณ  ห้ อ งประชุ ม  1  ชั้ น  2                     
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (F-9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  น าโดย                

รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วย

หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

นานาชาติ ณ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี             

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา

วิชาการ  และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 

ศึกษำดูงำนสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

กิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม " Inter Co-op ExSharing#2: 
ICES #2" @SUT for a landing week ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 
( บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า )  Mr. Yoshihiro Kushima จ า ก  Kanazawa Institute of 
Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล        
อารีรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์   
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และอาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับ
บัณฑิต ศึกษา มทส.  อี ก  6 คน ในการจัดกิจกรรมกลุ่ ม  Inter Co-op 
ExSharing#2 ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทย
ได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการ        
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนไปปฏิบัติงานในสั ปดาห์ถัดไป             
ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 

กำรประชุมหำรือควำมร่วมมือสหกิจศึกษำ 

กำรประชุมหำรือควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 
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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 

ประชำสัมพันธต์ ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำและกำรรับสมัครงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยอาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์          

รองผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาฯ            

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์  

(ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์และคัดเลือกนัก ศึกษา           

ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 

3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

                       

ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งงำนสหกิจศึกษำและกำรรับสมัคร

งำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท    
ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          

 

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Enterprise Co-op 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะน าสหกิจศึกษาประกอบการ 
พร้อมทั้งกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง ร่วมคิดโจทย์ธุรกิจส าหรับสหกิจศึกษาประกอบการ ระหว่างผู้ประกอบการกับคณาจารย์ โดยผู้อ านวยการ     
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ให้เกียรติบรรยายเรื่องสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) และได้รับเกียรติจาก     
คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด  คุณภาณุ เล็กสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเน็ต จ ากัด  คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการ             
บริษัท บีทีเฮอเบิล จ ากัด  คุณบุรินทร์ สังเกตกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  คุณเจือจิต จับกลาง เจ้าของกิจการ                           
บ้านสวนกล้วยสมุนไพร คุณรสิตา จรดล ผู้จัดการฟาร์ม กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม และคุณด ารงศักดิ์ จ าปาปน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิธากร สตีล จ ากัด และบริษัท ทเวนตี้ไฟว์ 
ทีทีเค คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ซ่ึงให้เกียรติเป็น Mentor พร้อมทั้งร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง ร่วมกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในครั้งนี้            
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องล าตะคอง โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ ประธานคณาจารย์
นิเทศประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) และ อาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ได้เดินทาง
เยือน     1) FPT University ณ เมือง Danang โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hoang Viet Ha, Vice President of FPT Education and Dean of FPT University 
International พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดย 
FPT University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีบริษัทในเครือเดียวกัน คือบริษัท FPT Software ซ่ึงจะเป็นสถานประกอบการเครือข่ายของ FPT University เพื่อรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา หากนักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 2) Can Tho University ณ เมือง Can Tho โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Ha Thanh Toan, 
Rector of Can Tho University พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัด              
สหกิจศึกษานานาชาติ โดย Can Tho University เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่และมีชื่อเสียงในประเทศเวียดนามเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ มีการเรียนการสอน หลากหลาย
สาขาวิชาและในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษากันกับ มทส. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

ควำมร่วมมือกำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในญี่ปุ่น ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ ประธานคณาจารย์นิเทศ
ประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เดินทางเยือน 1) University of Hyogo ณ เมือง Himeji โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Yoshiaki Matsuo, 
Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือ
ในการจัดสหกิจ ศึกษานานาชาติ  2 )  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ณ เมือง Ikeda โดยได้ รับ เกียรติจ าก                    
Dr. Tetsuro Jin, Senior researcher of Integrated functional materials group, Inorganic Functional Materials Research Institute พร้อมด้ วยนักวิ จั ยของ
หน่วยงานให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดย AIST เป็นสถาบันแห่งชาติที่มีศูนย์ความเช่ียวชาญแต่ละด้านกระจายอยู่ตาม
เมืองใหญ่  3) Nagoya Institute of Technology (NITech) ณ เมือง Nagoya โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Masahiro Nishida, Department of Electrical and 
Mechanical Engineering ให้การต้อนรับ และได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดย NITech เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 
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5 กันยำยน 2561 
- ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ธ า น ค ณ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ                 

สหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 1/2561 
7 และ 14 กันยำยน 
2561 

- กิจกรรมเตรียมสมัครงานสหกิจศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

6 กันยำยน 2561 
- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และรับสมัคร

พนักงาน บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 
14  กันยำยน 2561 

- ประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ประจ าเดือนกันยายน 2561 

7 กันยำยน 2561 
- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และรับสมัคร

พนักงาน บริษัท แม็กซิมอินทริเกรดเต็ด  
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

28 กันยำยน 2561 
- ประชุมพนักงานศูนย์ สหกิจ ศึกษาฯ 

ประจ าเดือนกันยายน 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 

 

กิจกรรมในเดือนกันยำยน 2561 

 
 
 
 

บรรยำยภำพโดย : 

นักศึกษำสหกิจศึกษำ  นำงสำวกำญจนำ เปล่งปลั่งศรี (B5773732) 

สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสตูรนิเทศศำสตร ์ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสงัคม 

ปฏิบตัิงำน ณ บริษัท ยำนแม่ จ ำกัด 

ชื่อภำพ : พิธีกรตัวน้อย 
 

SUT Co-op FOTO Contest #3 

รำงวัลชนะเลิศ Popular vote 

“น้องหมำชื่อไข่ดำวเป็นพิธีกรคู่กับคุณบุ๊คซ่ึงเป็นเชฟด ำเนินรำยกำร” 

“ขอบคุณสหกิจศึกษา ที่สร้างโอกาสให้ได้ไปเปิดโลกใบใหม่ ให้ผมและนักศึกษา
สหกิจศึกษาทุกคนได้ค้นหาตัวตน เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป” 

บรรยำยภำพโดย : 

นักศึกษำสหกิจศึกษำ (บัณฑิตศึกษำ)  นำยภำนุเดช สำรพัฒน์ (M5842223) 

สำขำวชิำวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนกำร  

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร ์ 

ปฏิบตัิงำน ณ Shibaura Institute of Technology (SIT), Tokyo, Japan 

รำงวัลชมเชย 


