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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 02/2562 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 

 Co-op 

NEWSLETTER 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษำ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17.00 -18.30 น.          
ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับ              
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา
ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับผลการประเมินผ่านตามหลักสูตรสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสห
กิจศึกษา  ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในต่างประเทศ จ านวน 1 คน เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น รวม 19 คน                       
3. พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ ได้รับราง วัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท Oral presentation                        
และนวัตกรรมสหกิจศึกษา รวม จ านวน 6 คน 4. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ”                    
โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



 

 

SUT Co-op NEWSLETTER No.02/2562 

2 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 

ผู้อ านวยการร่วมกับรองผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 4 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหาร

จัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันอังคารที่  29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม             

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น

มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเข 

กิจกรรมอบรม Strength Advisory Team 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะมี
การจัดให้นักศึกษาได้ท าแบบทดสอบเพื่อค้นหาพรสวรรค์ 5 ล าดับแรกของตนเอง โดยลิขสิทธิ์การด าเนินการอยู่ภายใต้ บริษัท แกลลัพ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อให้การให้ค าแนะน ากับนักศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงจัดกิจกรรมอบรม Strength 
Advisory Team เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถให้ค าปรึกษาเรื่องจุดแข็งแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น.          
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 

ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งงำนสหกจิศึกษำและกำรรับสมัครงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ 

รองผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับ       

คุณสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้แทนจาก บริษัท เอสวี

แอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา     

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับสมัครพนักงาน ณ อาคารเรียนรวม  1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2562 
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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 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อแนะแนวกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการน าเสนอรูปแบบ แนวทางของการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเกณฑ์หรือคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกลุ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติหรือรายวิชาปฏิบัติความเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่   

1) สหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Cooperative Education): ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   
2) การบ่มเพาะประกอบการ (Enterprise Incubation): เทคโนธานี   
3) การบ่มเพาะประกอบการ (Enterprise Incubation): SEDA   

นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามตอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชี้แจงหลักสูตรวิชำโทควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ครั้งที่ 1/2562 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ างจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม  ซ่ึงการประชุมครั้งนี้      
มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดโดย
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพิจารณาเลือกคณะอนุกรรมการ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ การพิจารณาปฏิทิน         
ก าหนดการประชุม รวมถึงการหารือในการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี ได้จัดท าชุดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพ โดยมวีิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ เป็นวิทยากร               

ทั้ง 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วย วิดีโอบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน และแบบทดสอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ศึกษาดว้ยตนเอง

ได้ที่ https://elearning2.sut.ac.th/ ประเภทรายวิชา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ >> เตรียมสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561                          
เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ฝึกฝนกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล เกิดจิตส านึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา                   
เพื่อเข้าร่วมการประกวด ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา        
พร้อมเกียรติบัตร ซ่ึงไดผ้ลการตัดสิน ดังนี้  
 

ชุดเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอำชีพ 

ประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 

1. ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นประเภทกำรน ำเสนอแบบ Oral Presentation  
รางวัลชนะเลิศ                  นางสาวนัฐดาว สุดวรรค สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววิราพร  สงปะค า สาขาวิชาเคมี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวปานทิพย์ กล่อมไธสง  

        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์)  

2. ผลงำนสหกิจศึกษำประเภทกำรน ำเสนอแบบนวัตกรรมสหกิจศึกษำ  
รางวัลชนะเลิศ                  นายนิติพล ตจสารอุไร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววิมลสิริ ขันติวงศ์ 

        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์)  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสราวุฒิ พิกุลเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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5 ร่วมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมเสริมคุณค่าชีวิต ดว้ยประสบการณ์ท างาน I ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชพี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562                                
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหารและห้องวัจนสาร หนว่ยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ             
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีเป็นประธานที่ประชุม ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้เป็นการรายงานผลการด าเนนิงานในช่วงที่ผ่าน อาทิ การจัดกจิกรรมของ                 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี สรุปผลการด าเนินงานกองทุนสหกจิศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 
การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561      
รายงานความคืบหนา้ในการด าเนินงานจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส ์(ประเทศไทย) จ ากัด และการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กุมภำพันธ์ 2562 
- รับสมัครงำน บริษัท เอสที เฟรม แอนท์ ทรัส 

จ ำกัด 
15 กุมภำพันธ์ 2562 

- ประชุมหำรือกำรจดัสหกิจศึกษำร่วมกันระหว่ำง
มทส. กับบริษัท สระบุรีฟำรม์ จ ำกดั 

4 กุมภำพันธ์ 2562 
- ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกจิศึกษำ

และพัฒนำอำชีพ ครั้งที ่1/2562 
11-15 กุมภำพันธ์ 
2562 

- กิจกรรมนักศึกษำพบคณำจำรย์นิเทศก่อนไป
ปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ ในภำคกำรศึกษำ       
ที่ 3/2561 

8 กุมภำพันธ์ 2562 
- ประชุมหำรือกำรจดัสหกิจศึกษำร่วมกนัระหว่ำง

มทส. กับบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

21 กุมภำพันธ์ 2562 
- กิ จ ก ร รม นั กศึ กษ ำ รั บ ฟั ง โ อว ำทก่ อน ไป

ปฏิบัติ งำนสหกิจศึกษำในภำคกำรศึ กษำ          
ที่  3/2561 

8 และ 15 กมุภำพันธ ์
2562  

- กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษำ 25 กุมภำพันธ์ 2562 
- ป ร ะ ชุ ม หั ว ห น้ ำ ฝ่ ำ ย ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ กษ ำ ฯ 

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 

11 กุมภำพันธ์ 2562 

- ประชุมคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณแ์ละคัดเลือก
นักศึกษำเพื่อรับทุนกองทุน สหกิจศึกษำและ
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำนใน
ต่ำงประเทศ ครั้งที ่1/2562 

27 กุมภำพันธ์ 2562 
- ประชุมพนักงำนศูนย์สหกิจศึกษำฯ ประจ ำเดือน

กุมภำพันธ์ 2562 

13 กุมภำพันธ์ 2562 
- ประชุมคณะท ำงำนจัดกิจกรรมตลำดนัดแรงงำน

บัณฑิต มทส. และตลำดนัดงำนสหกิจศึกษำ
ประจ ำป ี2562 ครั้งที ่1 

- -  

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

 

กิจกรรมในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ครั้งท่ี 1/2562 


