
ล ำดับ ช่ือหน่วยงำนท่ีลงนำม วันท่ี ลงนำม ระยะเวลำ วันหมดอำยุ (ถ้ำมี) สรุป ลิงค์ MOU หน่วยงำนต้นเร่ือง หมายเหตุ

1
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)

วันท่ี  5 มกราคม 2558 4 ปี วันท่ี 4 มกราคม 2562

1. ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

https://drive.google.com/file/d/1jDqxtEhSoshissNSikU4u4ofQQo1OpiI/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

2
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 4 ปี วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562

1. ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

https://drive.google.com/file/d/1NZgBjg87bmSie-FPsnFwzL9HECAkESyO/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

3
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ากัด

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 3 ปี 'วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

1. มทร.ธัญบุรี จะท าการสนับสนุนบริษัทโดยร่วมมือและพัฒนาองค์
ความรู้ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและพลิตภัณฑ์    
2. มทร.ธัญบุรี จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงาน     
3. บริษัทน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรม                 
4. บริษัทสนับสนุนการฝึกงานส าหรับนักศึกษาสหกิจหรือโควต้า
รองรับการจ้างงานหลังจบการศึกษา            
5. แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการ                            
6. พัฒนาบุคลากร

https://drive.google.com/file/d/1-YVIsofJnUaDJ-SSY3rBcPdAUkvjazBW/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

4 บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูช่ันส์ จ ากัด วันท่ี 4 กรกฏาคม 2560
ไม่ก าหนด

อายุ

1. ให้ความร่วมม่ือในการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจ
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้ท างานท่ีเก่ียวข้องกับสายการเรียน  
3. การฝึกเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท             
4. ประเมินผลปฏิบัติงานของนักศึกษา                        
5. ออกใบรับรองการฝึกงาน                                   
6. ให้ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ                               
7. เม่ือจบการฝึกอาจมีโอกสได้คัดเลือกเป็นพนักงานบริษัท

https://drive.google.com/file/d/12Cnxx3yhwEh1i3prS4IntMMxsodm-dvF/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

5
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
จ ากัด (มหาชน)

วันท่ี 27 กันยายน 2560 4 ปี วันท่ี 26 กันยายน 2564

1. ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน         
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

https://drive.google.com/file/d/1Zin4NBEYvUTN56BEBML_KoQq8yEH8K-b/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

6
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลต้ี 
ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 4 ปี วันท่ี 24 ธันวาคม 2564

1. ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน           
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

https://drive.goo

gle.com/file/d/1

mUh3bbYL-

hmduCXuELlrFrCf

5G-

IiRrm/view?usp=s

hare_link

ส านักสหกิจศึกษา

บันทึกควำมร่วมมือ โดย ส ำนักสหกิจศึกษำ มทร.ธัญบุรี

https://drive.google.com/file/d/1jDqxtEhSoshissNSikU4u4ofQQo1OpiI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NZgBjg87bmSie-FPsnFwzL9HECAkESyO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-YVIsofJnUaDJ-SSY3rBcPdAUkvjazBW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12Cnxx3yhwEh1i3prS4IntMMxsodm-dvF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Zin4NBEYvUTN56BEBML_KoQq8yEH8K-b/view?usp=share_link


ล ำดับ ช่ือหน่วยงำนท่ีลงนำม วันท่ี ลงนำม ระยะเวลำ วันหมดอำยุ (ถ้ำมี) สรุป ลิงค์ MOU หน่วยงำนต้นเร่ือง หมายเหตุ

บันทึกควำมร่วมมือ โดย ส ำนักสหกิจศึกษำ มทร.ธัญบุรี

 ฉบับท่ี 1 เม่ือ วันท่ี 18  
มิถุนายน 2561

4 ปี  วันท่ี 17  มิถุนายน 2565 https://drive.google.com/file/d/1VA2sSA2qrksk-HdWdxoPh3KJjSxmUpkS/view?usp=share_link

ฉบับท่ี 2 เม่ือ วันท่ี 18 
มิถุนายน พ.ศ.2565

4 ปี วันท่ี 18 มิถุนายน 2569 https://drive.google.com/file/d/1ViI4ize63TAi1VuBfs9ipZYKhD73AoPC/view?usp=share_link

8 บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซ่ิง จ ากัด วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 4 ปี วันท่ี 26 สิงหาคม 2566

1. ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

https://drive.google.com/file/d/14kx7ljdt0KQV07ltYuRPFSOMZJR1AS1I/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัทในเครือ

วันท่ี 9 กรกฏาคม 2562 5 ปี วันท่ี 8 กรกฏาคม 2567

1. ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการบวนการ
เรียนรู้วิชาการ
2. ความร่วมมือในการอบรม สัมมนา ทางวิชาการ           
3. ความรร่วมมือในการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้  
4. ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5. ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ        
6. สนับสนุนการจัดประชุมท้ังในและต่างประเทศ            
7. ความร่วมมือในการศึกษาดูงานภายใน                     
8. ความร่วมมือท่ีมีผลประโยชน์ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา

https://drive.google.com/file/d/1US6ZGwsA1PsYEGd5z6aY02HQvT_pXYAl/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

10
บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิต้ี 
จ ากัด

วันท่ี 17 มีนาคม 2563 5 ปี วันท่ี 16 มีนาคม 2568

1. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ร่วมกัน ศึกษาความเป็นไปได้หรือ
เล็งเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงาน ฝึก
ปฏิบัติงาน
4. ท้ังส่องฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการสร้างสัมพันธ์ท่ี       
5. ท้ังสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูล

https://drive.google.com/file/d/15iF3dFGoGNclYXahd2xAEH89xrH7BXdW/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

11 บริษัท ไทยก้าวไกล กรุ๊ป จ ากัด  วันท่ี 15 กันยายน 2563 3 ปี  วันท่ี 14 กันยายน 2566

1. มหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน
2. ร่วมจัดท าหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานของบริษัท
3. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกประสบการณ์ท างานในบริษัท
4. ร่วมมือด้านงานวิจัย

https://drive.google.com/file/d/1h-95e4zwr6DSeL8Bcueoa8Cf7qoHGMlX/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

บริษัท ไทยไทโย จ ากัด7

1. ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน และรูปแบบอ่ืน          
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

ส านักสหกิจศึกษา ต่อสัญญาแล้ว

https://drive.google.com/file/d/1VA2sSA2qrksk-HdWdxoPh3KJjSxmUpkS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ViI4ize63TAi1VuBfs9ipZYKhD73AoPC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14kx7ljdt0KQV07ltYuRPFSOMZJR1AS1I/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1US6ZGwsA1PsYEGd5z6aY02HQvT_pXYAl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15iF3dFGoGNclYXahd2xAEH89xrH7BXdW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h-95e4zwr6DSeL8Bcueoa8Cf7qoHGMlX/view?usp=share_link


ล ำดับ ช่ือหน่วยงำนท่ีลงนำม วันท่ี ลงนำม ระยะเวลำ วันหมดอำยุ (ถ้ำมี) สรุป ลิงค์ MOU หน่วยงำนต้นเร่ือง หมายเหตุ

บันทึกควำมร่วมมือ โดย ส ำนักสหกิจศึกษำ มทร.ธัญบุรี

12
บริษัท เจเนอเรช่ัน ดิจิตอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

ว้นท่ี 24 มีนาคม 2564 5 ปี ว้นท่ี 23 มีนาคม 2569

1. การพัฒนานักศึกษาสหกิจ                                 
2. ความร่วมมือในการฝึกอบรม สัมมนาและกิจกรรมวิชาการ
3. ความร่วมมือในการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้   
4. ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร                        
5. ความร่วมมิอในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชการ          
6. สนับสนุนการจัดประชุมท้ังในและต่างประเทศ             
7. ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน

https://drive.google.com/file/d/1jmuzQsMoyPBVhwMgglwC27L2LIxKjcQ-/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

13
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

ว้นท่ี 30 มีนาคม 2564 4 ปี ว้นท่ี 29 มีนาคม 2568

1. ส่งนักศึกษาสหกิจเข้าฝึกงานและรูปแบบอ่ืน              
2. จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ  
3. ส่งบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน                   
4. ให้ความร่วมมืด้านงานวิจัย หรืองานอ่ืนๆ

https://drive.google.com/file/d/1mxB_MmZ_CWfUKlVD7OEHjOCe-HssvXjh/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

14
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด

 วันท่ี 12 มกราคม 2565 2 ปี  วันท่ี 11 มกราคม 2567

1. การพัฒนานักศักษาสหกิจ                                  
2. การจัดการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการ
3. ความร่วมมือในการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ https://drive.google.com/file/d/1jHr6TtDyYQ2CWnYib9Tm8y1n2RZZClf7/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

15
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน)

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 5 ปี วันท่ี 23 พฤษภาคม 2570

1. พัฒนาหลักสูตร ด้านบริหารธุรกิจ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
2. รับนักศึกษา สหกิจศึกษา ฝึกงาน ด้านบริหารธุรกิจ และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง
3. แลกเปล่ียนบุคลากร ระหว่างกัน
4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ

https://drive.google.com/file/d/1Rd_tp0bjnQTVB6EBt6gcJ5_2-WLowb91/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

16 บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จ ากัด 'วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 5 ปี วันท่ี 3 กรกฎาคม 2570

1. พัฒนานักศึกษา สหกิจศึกษา และฝึกงาน 
2. ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม
3. พัฒนาองค์ความรู้ท่ีเป้นประโยชน์ต่อนักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการ 
4. และอ่ืนๆ เชิงวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังสองฝ่าย

https://drive.google.com/file/d/1jD6QzOGwttN3jCQYoxmxNAQa6srX3HUl/view?usp=share_linkส านักสหกิจศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1jmuzQsMoyPBVhwMgglwC27L2LIxKjcQ-/view?usp=share_link
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