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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 06/2562 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562 

 Co-op 
NEWSLETTER 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มทส. น าโดยผู้บริหารและคณาจารย์ และ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือใน                 
การสนับสนุนการรับนัก ศึกษาสหกิจ ศึกษา ซ่ึ งน า ไปสู่ การพัฒนาบัณฑิตที่ มี คุณสมบัติพึ งประสงค์  ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ในการนี้                                                
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหารของบริษัท ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงพัฒนำควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนกำรรับนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
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ต้อนรับนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ ยน
ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ได้แก่ Miss Trishna 
Bindu Miss Ruojing Zhou นักศึกษาสาขาวิชา Computer Science และ    
Mr. Kai Soltys นักศึกษาสาขาวิชา Commerce จาก University of Victoria 
ประเทศแคนาดา โดยมีก าหนดการเตรียมความพร้อมที่ มทส. ระหว่างวันที่ 14 - 
17 พฤษภาคม 2562 และมีก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 20 
พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2562 ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2561 ในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน และการท างาน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา   
ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และหลังส าเร็จการศึกษา และหัวข้อ 
“เทคนิคพิชิต TOEIC” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชาลิตา แย้มวัณณังค์ (พี่ลิต้า) อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากร 

กิจกรรม Inter Co-op Intensive English Conversation 

(ICIEC) 3/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ มทส. ส ำหรับสหกิจศึกษำ 8 เดือน 

การสอนหัวข้อ Productivity Improvement โดยวิทยากรจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน
ย านยนต์ ไทย  ( TAPMA) ใน ร าย วิ ช า เต รี ยมความพร้ อมนั ก ศึ กษา  มทส .                     
เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือนที่สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของ TAPMA 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยวัตถุประสงค์ของการเรียนหัวข้อนี้ คือ เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติการจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันแสวงหา
วิธีปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาพเป็นกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาดูวีดิทัศน์การเปลี่ยนล้อรถฟอร์มูล่าวันระหว่างการแข่งขัน แล้วเปรียบเทียบ
กระบวนการที่ใช้ระหว่างปี 1950 กับปี 2013 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปรับปรุง
กระบวนการประกอบรถยนต์ ซ่ึงให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มประกอบรถยนต์จากตัวต่อ 
LEGO โดยรอบที่ 1 ให้นักศึกษาวางแผนการต่อเอง พบว่า นักศึกษา ใช้เวลาระหว่าง 
3 นาที 30 วินาที ถึง 6 นาที 32 วินาที จากนั้นให้นักศึกษาใช้หลักการที่เรียนมา
ปรับปรุงกระบวนการ พบว่า กลุ่มที่ต่อเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 12.24 วินาที 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคุณนิศาชล พินิจมนตรี เจ้าหน้าที่       

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน         

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 และคุณใจดี นิ่มมณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบริหาร จาก บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบ ไทย จ ากัด ระหว่างวันที่  23 - 24 

พฤษภาคม 2562  ในโอกาสเดินทางมารับสมัครพนักงาน โดยกิจกรรมประกอบ       

ด้วยการตั้ งบูธประชาสัมพันธ์บริษัท การรับสมัครงาน การสอบคัดเลือก                 

และสัมภาษณ์งาน  

กำรรับสมัครงำนและสัมภำษณ์งำน 
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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 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

                        

ประกวดผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2561 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 
พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 - 15.30 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝน
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตส านึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา             
เพื่อเข้าร่วมการประกวด ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็น
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ผลการตัดสิน ดังนี้  

1. ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นประเภทกำรน ำเสนอแบบ Oral Presentation  
ชนะเลิศ นางสาวธัญวรรณ สอนถม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  นางสาวปัทมา ญาติจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

2. ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่นประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษำ  
ชนะเลิศ นางสาวอาทิตยา ทองมาก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธนพล แซ่เล้า สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวโบนัส  อินทร์แป้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 

แสดงควำมยินดีกับผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ 

ขอแสดงควำมยินดีกับ คุณโสวดี ค ำพึง 
บัณฑิตสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำสหกิจศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ลงประกำศเกียรติคุณ 

ในท ำเนียบหอประวัติวำรสำรสมำคมสหกิจศึกษำโลก 2019 - 2020 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย  

บริษัท บริไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน 
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4 มิ.ย 62 

- ประชุมคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์และคัดเลือก
นักศึกษำ เพื่ อรั บทุนกองทุนสหกิจศึ กษำและ    
กำรบู รณำกำรกำร เ รี ยนรู้ กั บกำรท ำ งำน  ใน
ต่ำงประเทศ ครั้งที่ 2/2562 

20 มิ.ย 62 
- กิจกรรมนักศึกษำรับฟังโอวำทก่อนไปปฏิบัติงำน สหกิจ

ศึกษำ 1/2562 

6 มิ.ย 62 
- เข้ำร่วมงำนและรับรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  

3 ประเภท ในงำนวันสหกิจศึกษำไทย ครั้งที่ 10   
21 มิ.ย 62 

- ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

10 มิ.ย 62 
- บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด  

ตั้งบูธรับสมัครงำน 
24 มิ.ย 62 

- ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ 

14 ม.ิย 62 

- บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
- แนะน ำบริษัทและบรรยำยสถำนกำรณป์ัจจุบันและ

อนำคตของธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อน 
- หำรือควำมร่วมมือด้ำนสหกิจศึกษำ กบัผู้บริหำร 

ศสพ. และคณำจำรย์จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ  

26 มิ.ย 62 
- ประชุมพนักงำนศูนย์สหกิจศึกษำฯ  ประจ ำเดือนมิถุนำยน 

2562 

17 มิ.ย 62 
  

- ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยศูนย์สหกิจศึกษำฯ  ประจ ำเดือน
มิถุนำยน 2562 

27 มิ.ย 62 
- ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ครัง้ที่ 3/2562 

17-21 มิ.ย 62 
- กิจกรรมนักศึกษำพบคณำจำรย์นิเทศก่อนไป

ปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 
28 มิ.ย 62 

- ประกวดโครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่นระดับเครือข่ำย 
ประจ ำป ี2562 

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

 

กิจกรรมในเดอืนมิถุนำยน 2562 

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษำ ประจ ำปี 2561 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และวันศุกร์ที่  3 พฤษภาคม 2562 

เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ                       

พัฒนาความเป็นสากล เป็นประธาน และมี ผศ. ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ ผศ.ดร. กรีติ สุลักษณ์ รองผู้อ านวยการ ให้รายละเอียด          

เรื่องสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลาพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและ               

การปรับตัวสู่สังคมการท างานก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงรับทราบหลักการ กระบวนการสหกิจศึกษา และข้อบังคับต่าง ๆ 


