
      วนัจนัทรท์ ี ่1 สงิหาคม 2559 
ณ หอ้งประชุมเฟืองทอง ช ัน้ 3 อาคารอเนกประสงค ์

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน ์ฤทธิท์อง  
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

เร ือ่ง การปฐมนเิทศ 
เพือ่เตรยีมการนเิทศ 
นกัศกึษาสหกจิศกึษา 

ระเบยีบวาระที ่1 ประธานแจง้เพือ่ทราบ  



       
โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ชิญ  ดาราพงษ ์ 

ผูช้ว่ยคณบดดีา้นสหกจิศกึษา 

ระเบยีบวาระที ่2 การด าเนนิงานสหกจิศกึษา  

2.1 เอกสารตา่งๆ ในเว็บไซตส์หกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

2.2 โปสเตอรโ์ครงงานสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

2.3 แบบรายงานผลการนเิทศสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

2.4 สถติกิารสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษาและปญัหา 

ระเบยีบวาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี 



ผูช้ว่ยวศิวกร เรยีนรู ้ปรกึษางาน 
รว่มกบัอาจารยน์เิทศ และพนกังานทีป่รกึษา 

ณ สถานประกอบการ 

การปฐมนเิทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มการนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา 



ทกัษะในวชิาชพีวศิวกรรม 
โดย สภาวศิวกร 

ทกัษะทางวศิวกรรมทีว่ศิวกรทกุสาขาควรจะตอ้งสรา้งเสรมิใหเ้กดิ
ขึน้กบัตนตดิตวัไปโดยอตัโนมตั ิจนถอืเป็นเอกลกัษณ์ บคุลกิภาพ 
ของวศิวกรทกุคน คอื 
 
  ทกัษะการสือ่ทางวศิวกรรม (Communication Skill) 
  ทกัษะการค านวณ (Computation Skill) 
  ทกัษะพืน้ฐานทางวศิวกรรม (Basic Engineering Skill) 
  ทกัษะการบรหิาร (Management Skill) 
  ทกัษะการบรกิารทางวศิวกรรม (Engineering Service Skill) 

การปฐมนเิทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มการนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา 



การปฐมนเิทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มการนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา 

บทบาทและหนา้ทีข่องอาจารยน์เิทศ /อาจารยท์ีป่รกึษาสหกจิศกึษา 

  เป็นทีป่รกึษาตดิตามการปฏบิัตงิานสหกจิศกึษาจนแลว้เสร็จสง่ผลคะแนนทีง่านทะเบยีน 
  เขา้รว่มโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสหกจิศกึษา 
  รว่มพจิารณาคัดเลอืกนักศกึษาสหกจิศกึษาและสถานประกอบการใหก้ับนักศกึษา 
  ใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการและดา้นวชิาชพีกบัองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  ประสานงานรว่มกบัพนักงานทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาและตรวจสอบรายงานโครงงาน 
  นเิทศงานปฏบิัตสิหกจิศกึษาตามปฏทินิสหกจิศกึษาก าหนด 
  ประชมุนักศกึษาเพือ่รับฟังขอ้คดิเห็น และรวบรวมขอ้มลูเสนอการปรับปรงุพัฒนา 
  รว่มน าเสนอผลงาน และประเมนิผลการปฏบิัตงิานของนักศกึษาสหกจิศกึษา 

บทบาทและหนา้ทีข่องอาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษา 

  ตรวจสอบการปฏบิตังิานสหกจิศกึษาใหเ้ป็นไปตามกระบวนการของงานสหกจิศกึษา 
  ประสานงานระหวา่งงานในสาขาวชิากบังานสหกจิศกึษา 



การปฐมนเิทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มการนเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา 

ข ัน้ตอนการนเิทศ 

  ขอพบนักศกึษากอ่นโดยล าพัง 
  ขอพบพนักงานทีป่รกึษาโดยล าพัง 
  ขอพบผูจั้ดการ /หวัหนา้งาน พนักงานทีป่รกึษา และนักศกึษา โดยพรอ้มกนั 
  หวัขอ้การประสานงาน 

o ลกัษณะงานทีม่อบหมายใหนั้กศกึษาปฏบิัต ิ
o แผนการปฏบิัตงิานตลอดระยะเวลาการปฏบิัตสิหกจิศกึษา 
o หวัขอ้รายงานทางวชิาการ และความกา้วหนา้ 
o การพัฒนาตนเองของนักศกึษา 
o ผลการปฏบิตังิานและความประพฤตขิองนักศกึษา 
o เรือ่งหลกัสตูร คณุภาพนักศกึษา ตลอดจนความรว่มมอืทางวชิาการ 
o ปัญหาตา่งๆ 



เอกสารคน้หาไดท้ี ่www.eng.rmutp.ac.th 

  คูม่อืสหกจิศกึษา 
  เอกสารสหกจิศกึษา  

o  ส าหรับนักศกึษาสหกจิศกึษา 
o  ส าหรับอาจารยน์เิทศสหกจิศกึษา 
o  ส าหรับสถานประกอบการ 

 ใบบนัทกึผลการปฏบิตังิานรายวนั 
 ปฏทินิสหกจิศกึษา 
 แผนผังกจิกรรมสหกจิศกึษา 
 ตารางรายการใหค้ าปรกึษานักศกึษาสหกจิศกึษา 
 แบบปกโครงงานสหกจิศกึษา  
 แบบหนา้อนุมตัริายงาน 
 แบบโปสเตอรโ์ครงงานและเอกสารน าเสนอดว้ย ppt 
 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของนักศกึษาสหกจิศกึษา 
 แบบสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา 
 รายงานการประชมุ 

2.1 เอกสารตา่งๆ ในเว็บไซตส์หกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 



เอกสารส าคญั 

  FM 09-10 ประเมนิสถานประกอบการ 
     สว่นที ่1 หนา้ 2/5, 3/5 
     วตัถปุระสงค ์ 

o จัดอนัดบัสถานประกอบการทีด่แูลนักศกึษา 
o จัดเก็บฐานขอ้มลูสถานประกอบการทีด่ ี
o มอบงานตรงตามสาขาวชิาของนักศกึษา 
o สง่เสรมิการท าโครงงานรว่มกบันักศกึษา 

 
  FM 09-04 แผนปฏบิตังิาน 
  FM 09-05 รายงานความกา้วหนา้การปฏบิตังิาน 
  FM 09-13 แจง้รายละเอยีดงาน ต าแหน่งงาน 
  เลม่โครงงานฉบบัสมบรูณ์ 
     วตัถปุระสงค ์ 

o เป็นกจิกรรมบงัคบัของวชิาสหกจิศกึษา 
o ฝึกฝนทกัษะในวชิาชพีวศิวกรรม 
o วดัความสามารถของผูท้ าโครงงาน 



ปฏทินิสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

แกไ้ขเมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 2559 

สปัดาหท์ ี ่ กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่
1/2559 

เอกสารทีใ่ช ้ สง่ถงึ 

ประชมุคณะกรรมการด าเนนิงานสง่เสรมิและพฒันาสหกจิศกึษา ครัง้ที ่2/2559 1 ส.ค. 59 เอกสารการประชมุ คณะกรรมการ 

1 วนัเปิดภาคการศกึษา 8 ส.ค. 59 

2 อาจารยผ์ูส้อนวชิาการเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา ประชาสมัพนัธใ์หนั้กศกึษาเตรยีมแจง้ชือ่สถานประกอบการ 15 ส.ค. 59 รายชือ่สถานประกอบการ นักศกึษา 

   ในกรณีสถานประกอบการมคีวามสนใจรบันักศกึษาสหกจิศกึษาโดยตรง กรณุาใชแ้บบเสนองานสหกจิศกึษา FM 09-12 สถานประกอบการ 

3 นกัศกึษา สง่ใบแจง้รายละเอยีดการเขา้สหกจิศกึษาภาคการศกึษาที ่2/2559 พรอ้มแนบผลการเรยีนภาคการศกึษาที ่1/2559  22 ส.ค. 59 FM 09-01 หวัหนา้สาขาวชิา 

   เพือ่ตรวจคณุสมบตัแิละความเหมาะสมของนักศกึษา (เชน่ ความพรอ้มทางวชิาการ ความประพฤต ิความรบัผดิชอบ เป็นตน้) 

4 ประกาศผลการตรวจคณุสมบตัแิละความเหมาะสมของนักศกึษา 29 ส.ค. 59 ประกาศ นักศกึษา 

5 นกัศกึษา สง่ใบสมคัรงานสหกจิศกึษาและแจง้ชือ่สถานประกอบการ 5 ก.ย. 59 FM 09-02 หวัหนา้สาขาวชิา 

6 ประกาศผลการพจิารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการ และอนุญาตใหส้มคัรงานสหกจิศกึษา 12 ก.ย. 59 ประกาศ นักศกึษา 

7 วนัสดุทา้ยของการยืน่ค ารอ้งขอเปลีย่นสถานประกอบการ หรอืขอยกเลกิการสมคัรงานสหกจิศกึษา 19 ก.ย. 59 แบบค ารอ้งทัว่ไป หวัหนา้สาขาวชิา 

อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา สง่รายชือ่นักศกึษาทีจ่ะไปปฏบิตัสิหกจิศกึษาในภาคการศกึษาที ่2/2559 22 ก.ย. 59 บนัทกึขอ้ความ งานสหกจิศกึษา 

8 นกัศกึษา สง่แบบค ารอ้งขอหนังสอืขอความอนุเคราะหร์ับนักศกึษาสหกจิศกึษา (ขอแบบค ารอ้งไดท้ีง่านสหกจิศกึษา) 26-27 ก.ย. 59 แบบค ารอ้ง, FM 09-01 งานสหกจิศกึษา 

FM 09-02, FM 09-08 

8-9 งานสหกจิศกึษาออกหนังสอืขอความอนุเคราะหร์บันักศกึษาสหกจิศกึษา พรอ้มแนบแบบยนืยันการตอบรบันักศกึษาสหกจิศกึษา 28 ก.ย.-7 ต.ค. 59 แบบขอความอนุเคราะห ์ สถานประกอบการ 

   และมอบใหนั้กศกึษาสง่ถงึสถานประกอบการดว้ยตนเอง FM 09-15 

10 นกัศกึษา ตดิตอ่สถานประกอบการ ขอทราบผลตอบรับนักศกึษาสหกจิศกึษา (กรณีทีย่ังไมไ่ดค้ าตอบรบัจากสถานประกอบการ) 12-14 ต.ค. 59 

11 นกัศกึษา พบหวัหนา้สาขาวชิา ในกรณีสถานประกอบการปฏเิสธหรอืไมต่อบตามระยะเวลาวนัทีอ่อกเอกสาร 17 ต.ค. 59 

   ในกรณีนีข้อใหห้วัหนา้สาขาวชิา พจิารณาเลอืกรายชือ่สถานประกอบการจากฐานขอ้มลูเกา่ใหนั้กศกึษาโดยเร็ว ฐานขอ้มลู นักศกึษา 

นกัศกึษา ด าเนนิการตามกจิกรรมในสปัดาหท์ี ่8, 9, 10 และ 11 ใหมอ่กีครัง้ เหมอืนสปัดาหท์ี ่8, 9, 10 

   และขอใหอ้าจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา ชว่ยประสานงานตดิตอ่สถานประกอบการขอความอนุเคราะห ์ แบบขอความอนุเคราะห ์ สถานประกอบการ 

   รบันักศกึษาสหกจิศกึษา และตดิตามขอทราบผลตอบรับแทนนักศกึษา FM 09-15 

/สัปดาหท์ี ่12 ตอ่หนา้ 2 จาก 2 



หมายเหต ุ
 1. ภายหลงัลงทะเบยีนวชิาสหกจิศกึษา นักศกึษา หมายถงึนักศกึษาสหกจิศกึษา  3. เอกสารสหกจิศกึษาสามารถดาวนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บไซต ์สหกจิศกึษา www.eng.rmutp.ac.th 
              2. อาจารยป์ระสาน หมายถงึอาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา 4. ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ กรณุาตดิตามและสอบถามไดท้ีง่านสหกจิศกึษา 
 
 

ตดิตอ่สอบถาม งานสหกจิศกึษา 
นางสาวจันทรเ์พ็ญ ค าภมู ี

โทรศพัท ์02 836 3000 ตอ่ 4179 

สปัดาหท์ ี ่ กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่
1/2559 

เอกสารทีใ่ช ้ สง่ถงึ 

12 อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา ชว่ยประสานงานตดิตอ่สถานประกอบการขอความอนุเคราะห ์ 25 ต.ค. 59 แบบขอความอนุเคราะห ์ สถานประกอบการ 

   รบันักศกึษาสหกจิศกึษา และตดิตามขอทราบผลตอบรับแทนนักศกึษา FM 09-15 

13 นกัศกึษา พบหวัหนา้สาขาวชิา เพือ่รับฟังค าแนะน าการคดิหวัขอ้โครงงานและแผนด าเนนิการ 31 ต.ค. 59 FM 09-05 หวัหนา้สาขาวชิา 

14 ประกาศรายชือ่อาจารยน์เิทศและนักศกึษาเขา้ปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ  7 พ.ย. 59 ประกาศ นักศกึษา 

16 สอบปลายภาค 21 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 

17 วนัปิดภาคการศกึษา 3 ธ.ค. 59 

นกัศกึษา ตดิตอ่ผูป้กครอง แจง้ใหท้ราบวา่จะไปปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ ในภาคการศกึษาที ่2/2559 

18 โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่2/2559 7 ธ.ค. 59 เอกสารบรรยาย นักศกึษา 

   ส าหรบันกัศกึษากอ่นออกไปปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ 

นกัศกึษา รบัเอกสารจดหมายสง่ตวัไปปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ ภาคการศกึษาที ่2/2559 7 ธ.ค. 59 เอกสารจดหมายสง่ตวั นักศกึษา 

งานสหกจิศกึษาสรปุผลการสมัมนาโครงการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่2/2559 9 ม.ค. 60 บนัทกึขอ้ความ คณบด ี



ปฏทินิสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

แกไ้ขเมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 2559 

/สัปดาหท์ี ่17 ตอ่หนา้ 2 จาก 2 

สปัดาหท์ ี ่ กจิกรรมปฏบิตัสิหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่
1/2559 

เอกสารทีใ่ช ้ สง่ถงึ 

1 วนัเปิดภาคการศกึษา 8 ส.ค. 59 

นกัศกึษา รายงานตวัปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ พรอ้มเอกสารจดหมายสง่ตวั เอกสารจดหมายสง่ตวั สถานประกอบการ 

นกัศกึษา แจง้สถานประกอบการสง่รายละเอยีดงาน ต าแหน่ง และพนักงานทีป่รกึษา FM 09-13 อาจารยน์เิทศ 

2 นกัศกึษา แจง้รายละเอยีดทีพ่กัระหวา่งการปฏบิตัสิหกจิศกึษา แผนปฏบิตัสิหกจิศกึษา และคดิหวัขอ้โครงงาน 15 ส.ค. 59 FM 09-03, FM 09-04 อาจารยน์เิทศ 

3 นกัศกึษา รายงานความกา้วหนา้ในการปฏบิตัสิหกจิศกึษา คร ัง้ท ี ่1  22 ส.ค. 59 FM 09-04, FM 09-05 อาจารยน์เิทศ 

นกัศกึษา ประเมนิสถานประกอบการ คร ัง้ท ี ่1  FM 09-10 หนา้ 2-3 อาจารยน์เิทศ 

อาจารยน์เิทศ แจง้ยนืยันการนเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่1 FM 09-09 สถานประกอบการ 

อาจารยน์เิทศ แจง้วนัทีอ่อกนเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่1 FM 09-10 หนา้ 5 คณบด ี

3-4 อาจารยน์เิทศ นเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่1 ใหค้ าปรกึษาหวัขอ้โครงงานรว่มกบัพนักงานทีป่รกึษา ณ สถานประกอบการ 22 ส.ค.-2 ก.ย. 59 FM 09-05 นักศกึษา 

อาจารยน์เิทศ บนัทกึการนเิทศสหกจิศกึษา และเขยีนรายงานผลการนเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่1 FM 09-10 หนา้ 1 อาจารยป์ระสาน 

อาจารยน์เิทศ ประเมนินักศกึษาครัง้ที ่1 FM 09-10 หนา้ 4 อาจารยป์ระสาน 

5-12 อาจารยน์เิทศ ใหค้ าปรกึษานักศกึษา ทางโทรศพัท ์หรอืเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์หรอืขอเขา้พบนักศกึษาโดยเฉลีย่เดอืนละครัง้ 5 ก.ย.-28 ต.ค. 59 

13 นกัศกึษา รายงานความกา้วหนา้ในการปฏบิตัสิหกจิศกึษา คร ัง้ท ี ่2 31 ต.ค. 59 FM 09-04 อาจารยน์เิทศ 

นกัศกึษา ประเมนิสถานประกอบการ คร ัง้ท ี ่2 FM 09-10 หนา้ 2-3 อาจารยน์เิทศ 

อาจารยน์เิทศ แจง้ยนืยันการนเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่2 FM 09-09 สถานประกอบการ 

อาจารยน์เิทศ แจง้วนัทีอ่อกนเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่2 FM 09-10 หนา้ 5 คณบด ี

14-15 อาจารยน์เิทศ นเิทศสหกจิศกึษาครัง้ที ่2 ใหค้ าปรกึษาโครงงานรว่มกบัพนักงานทีป่รกึษาเพือ่เป็นรายงานฉบบัสมบรูณ์ 7-14 พ.ย. 59 โครงงานฉบบัสมบรูณ ์ นักศกึษา 

อาจารยน์เิทศ บนัทกึการนเิทศสหกจิศกึษา และเขยีนรายงานผลการนเิทศสหกจิศกึษา ครัง้ที ่2 FM 09-10 หนา้ 1 อาจารยป์ระสาน 

อาจารยน์เิทศ ประเมนินักศกึษาครัง้ที ่2 FM 09-10 หนา้ 4 อาจารยป์ระสาน 

อาจารยน์เิทศ มอบเอกสารจดหมายแบบประเมนิผลนักศกึษาใหพ้นักงานทีป่รกึษา และแจง้ใหส้ง่กลบัทางไปรษณีย ์ FM 09-14 สถานประกอบการ 

16 นกัศกึษา สง่เลม่โครงงานฉบบัสมบรูณ์ใหพ้นักงานทีป่รกึษาตรวจแกไ้ข 21 พ.ย. 59 โครงงานฉบบัสมบรูณ ์ สถานประกอบการ 

นักศกึษาขอเอกสารจดหมายสง่ตวักลบัเขา้มหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี เอกสารจดหมายสง่ตวั คณบด ี

วนัสดุทา้ยของการปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ 25 พ.ย. 59 



หมายเหต ุ
 1. ภายหลงัลงทะเบยีนวชิาสหกจิศกึษา นักศกึษา หมายถงึนักศกึษาสหกจิศกึษา  3. เอกสารสหกจิศกึษาสามารถดาวนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บไซต ์สหกจิศกึษา www.eng.rmutp.ac.th 
              2. อาจารยป์ระสาน หมายถงึอาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา 4. ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ กรณุาตดิตามและสอบถามไดท้ีง่านสหกจิศกึษา 
 
 

ตดิตอ่สอบถาม งานสหกจิศกึษา 
นางสาววรรณรัฐ ประจมินอก 

โทรศพัท ์02 836 3000 ตอ่ 4179 

สปัดาหท์ ี ่ กจิกรรมปฏบิตัสิหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่
1/2559 

เอกสารทีใ่ช ้ สง่ถงึ 

17 อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา รวบรวมสง่เอกสารรายงานผลการนเิทศสหกจิศกึษา 28 พ.ย. 59 รายงานผลการนเิทศ งานสหกจิศกึษา 

นกัศกึษา สรปุรายงานดว้ย PowerPoint ใชเ้วลา 10-15 นาท ีเสนอเหตผุลทีท่ าโครงงานนี ้และท าแลว้ไดร้บัประโยชนอ์ะไรบา้ง 28 พ.ย. 59 โครงงานฉบบัสมบรูณ ์ อาจารยป์ระสาน 

นกัศกึษา แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัสิหกจิศกึษา 29 พ.ย. 59 FM 09-07 งานสหกจิศกึษา 

นกัศกึษา สง่เลม่โครงงาน และแจง้ยนืยันสง่เลม่โครงงานฉบบัสมบรูณ์ 29 พ.ย. 59 FM 09-06 อาจารยป์ระสาน 

อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา รวบรวมเลม่โครงงานฉบบัสมบรูณ์ น าสง่เสนอขออนุมตั ิ 30 พ.ย. 59 เลม่โครงงาน คณบด ี

อาจารยน์เิทศสมัภาษณ์นักศกึษา รวมคะแนนในแบบประเมนิผล และเลม่โครงงานฉบบัสมบรูณ์ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 FM 09-11, FM 09-14 หวัหนา้สาขาวชิา 

อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา จัดไฟลโ์ปสเตอรโ์ครงงาน และมอบนักศกึษาสง่รา้นรับพมิพโ์ปสเตอร ์ 2 ธ.ค. 59 ไฟลโ์ปสเตอรโ์ครงงาน รา้นพมิพโ์ปสเตอร ์

วนัปิดภาคการศกึษา 2 ธ.ค. 59 

18 นกัศกึษา น าโปสเตอรโ์ครงงานสง่เขา้ประกวดไปตดิตัง้ไวบ้รเิวณทีน่ าเสนอผลงาน 6 ธ.ค. 59 โปสเตอรโ์ครงงาน หอ้งสมัมนา 

โครงการปจัฉมินเิทศสหกจิศกึษาและประกวดโครงงานสหกจิศกึษาดเีดน่ ภาคการศกึษาที ่1/2559 8 ธ.ค. 59 เอกสารบรรยาย นักศกึษา 

   ส าหรบันกัศกึษากลบัจากการปฏบิตัสิหกจิศกึษา ณ สถานประกอบการ 

นกัศกึษา รบัเกยีรตบิตัร ส าหรับผูช้นะเลศิการประกวดโครงงานสหกจิศกึษาดเีดน่ ภาคการศกึษาที ่1/2559 8 ธ.ค. 59 เกยีรตบิตัร นักศกึษา 

19 อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขาวชิา สง่เลม่โครงงานฉบบัสมบรูณ์คนืใหนั้กศกึษา 13 ธ.ค. 59 เลม่โครงงาน นักศกึษา 

นกัศกึษา รบัประกาศนยีบตัร ส าหรับผูผ้า่นการปฏบิตัสิหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่1/2559 ประกาศนยีบตัร นักศกึษา 

งานสหกจิศกึษาสรปุผลโครงการปัจฉมินเิทศสหกจิศกึษาและประกวดโครงงานสหกจิศกึษาดเีดน่ ภาคการศกึษาที ่1/2559 23 ม.ค. 60 บนัทกึขอ้ความ คณบด ี

งานสหกจิศกึษารายงานผลการด าเนนิงานสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาคการศกึษาที ่1/2559 30 ม.ค. 60 บนัทกึขอ้ความ สวท. 
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โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
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แผนด าเนนิงาน 

กจิกรรม 
เนน้รปูภาพการทดลอง เปรยีบเทยีบ 
ผลการทดลอง กราฟ ตาราง ผลสรปุ 

ปี พ.ศ. 2559 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ส ารวจหาคณุภาพงาน และปรกึษาโครงงาน 

2. เสนอชือ่โครงงาน เพือ่ขอความเห็นชอบ 

3. เขยีนบทคัดยอ่ 

4. เขยีนขัน้ตอนการด าเนนิงาน และแผนงาน 

5. เขยีนบทที ่1 และบทที ่2  

6. เขยีนบทที ่3 เก็บขอ้มลูกอ่น /หลังด าเนนิงาน  

7. เขยีนบทที ่4 วเิคราะหข์อ้มลูการด าเนนิงาน  

8. ปรกึษาปัญหา และแกไ้ข  

9. บทที ่5 สรปุผลการด าเนนิงาน และเสนอแนะ 

10. ปรกึษา /ตรวจสอบ /แกไ้ข  

11. ลงนามในหนา้อนุมัตริายงาน 

12. เขา้เลม่ /จัดท า PowerPoint น าเสนอ 

โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่2/2558 ถงึ 1/2559 



มตทิีป่ระชุม ……………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………….. 
 
   

2.1 เอกสารตา่งๆ ในเว็บไซตส์หกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
2.2 โปสเตอรโ์ครงงานสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 



โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่1/2558 

ภาพกจิกรรมสหกจิศกึษา คณะวศิกรรมาสตร ์มทร.พระนคร  



รางวลัเงนิสด + เกยีรตบิตัร + สง่เขา้ประกวดตอ่ถงึระดบัชาต ิ

โครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่1/2558 

ภาพกจิกรรมสหกจิศกึษา คณะวศิกรรมาสตร ์มทร.พระนคร  



ภาพกจิกรรมสหกจิศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ มทร.พระนคร  



ภาพนทิรรศการแสดงผลงานสหกจิศกึษา เมือ่วนัที ่9 ม.ีค. 2559 
สวท.มทร.พระนคร  



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่1/2559 

การแขง่ขนัโครงงานสหกจิศกึษาคร ัง้ที ่8 มทร.อสีาน 



การแขง่ขนัโครงงานสหกจิศกึษาคร ัง้ที ่8 มทร.อสีาน 

โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่1/2559 



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่1/2559 

การแขง่ขนัโครงงานสหกจิศกึษาคร ัง้ที ่8 มทร.อสีาน 



การสง่ประกวดโครงงาน-โปสเตอรโ์ครงงานสหกจิศกึษา 

ภาคการศกึษา 

ว/ด/ป 

สถานทีจ่ดั ประเภท ชือ่โครงงาน 

เรยีงตามล าดบัทีไ่ดร้บัรางวลั 

สาขา 

วชิา 

ชือ่-นามสกลุ 

นกัศกึษา 

ชือ่-นามสกลุ 

อาจารยท์ ีป่รกึษา 

ชือ่ 

สถานประกอบการ 

 

 

1/2558 

9 ธ.ค. 2558 

 

มทร.พระนคร 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์

โครงการปัจฉมิฯ 

 

โปสเตอร ์

1. การลดมลูคา่ของเสยีชิน้งาน  

    DECO COVER KD 520 

IE นส.วนดิา แสงสวา่ง ดร.พษิณุ ทองขาว บรษัิท ไทยโตชบิา อตุสาหกรรม จ ากดั 

2. การออกแบบและพฒันาเครือ่งนับ 

   ช ิน้งานอตัโนมตั ิ

MCE นาย เอกวฒุ ิฤทธิส์ าเร็จ 

นาย วราวฒุ ิหนอ่แกว้ 

นาย รณชชั เต็มยอด 

นาย ชลากร อดุมรักษาสกลุ บรษัิท อาซาฮ-ีไทย อลัลอย จ ากดั 

3. การออกแบบและผลติแมพ่มิพ ์

   ขวดน ้าขนาด 6000 cc  

TD นาย นฤดล  กลว้ยนอ้ย  

นาย เพิม่พล  สนิธพ 

นาย อดศิกัดิ ์ ยามสขุ 

นาย สรุพงษ์ ชยัรัตนธ์รรม บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

2/2558 

20-23ม.ค.2559 

 

มทร.อสีาน 

แขง่ขนัทกัษะครัง้ที ่8 

ประกวดโปสเตอร ์

โครงงานสหกจิศกึษา 

 

โปสเตอร ์

0. การลดของเสยีในกระบวนการผลติของ 

    เครือ่งเชือ่มอตัโนมตั ิ

MCE นาย จักรพล กลา้คา้ขาย 

นาย อรณุเทพ ขนัอาษา 

นาย อนุชติ แสนอบุล 

นาย ชลากร อดุมรักษาสกลุ บรษัิท อะตอมแมนนแูฟคเจอรร์ิง่ จ ากดั 

0. การปรับปรงุการท างานของเครือ่งจักร 

   ภายในบรษัิท เอน็เอก็ซพ์ ีแมนูแฟคเจอริง่  

   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

IE นาย ยงยทุธิ ์ศรสีม 

นาย ธนพนัธ ์สมก าลงั 

นาย ทนิกร จันทรก์ระจา่ง บรษัิท เอ็นเอ็กซพ์ ีแมนูแฟคเจอริง่ 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 

2/2558 

9 ม.ีค. 2559 

 

มทร.พระนคร สวท. 

คณะครศุาสตร ์

งานจัดนทิรรศการ 

 

โปสเตอร ์

0. การจัดการความปลอดภัยใหเ้ครือ่งจักร  

    OMC III 

ME นส.นชุนาถ ทองใหญ ่ นาย ศริพิล ทองออ่น บรษัิท แมทเทล กรงุเทพ จ ากดั 

0. การตรวจสอบ NEX สวติชบ์อรด์ไฟฟ้า 

   แรงดนัปานกลาง 

EP นาย ภดูศิ  ณชิาชนิโชต ิ  ดร.พสษิฐ ์สวุรรณภงิคาร บรษัิท อาซฟีา จ ากดั (มหาชน) 

0. การเพิม่ประสทิธภิาพการเตรยีมชิน้งาน  

    กอ่นการท าการพน่สแีผน่ฝ้า F100 

IE นส.องัคณา เขือ่นวงั 

นายสรวศิ เอยีะเจรญิ 

นายสทุธพิงษ์ จ ารญูรตัน ์ บรษัิท เอ็ม.ว.ีพ.ีโฟรส์ตารส์ จ ากดั 

0. การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

    กระบวนการผลติตูเ้ย็นรุน่ DE0788  

IE นายอดศิกัดิ ์เรอืงจาบ 

นายชยัวฒัน ์ณ ช านาญ 

ดร.พษิณุ ทองขาว บรษัิท ไทยโตชบิา อตุสาหกรรม จ ากดั 

0. โปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มลูจากเครือ่ง AMR CPE นายสรรเสรญิ  

     เกษมสริบิญุวฒัน ์

นายภัทรณัฎฐ ์คดิเกดิ 

นส.อจัจมิา บบัพาแกว้ 

นายกร พวงนาค บรษัิท อาซาฮ-ีไทย อลัลอย จ ากดั 



หมายเหต ุ0 หมายถงึ ผลงานไมไ่ดร้ับรางวัลใด 

ภาคการศกึษา 

ว/ด/ป 

สถานทีจ่ดั 

 

ประเภท ชือ่โครงงาน 

เรยีงตามล าดบัทีไ่ดร้บัรางวลั 

สาขา 

วชิา 

ชือ่-นามสกลุ 

นกัศกึษา 

ชือ่-นามสกลุ 

อาจารยท์ ีป่รกึษา 

 

ชือ่ 

สถานประกอบการ 

2/2558 

17 ม.ีค. 2559 

เครอืขา่ยพฒันา 

สหกจิศกึษา 

ภาคกลางตอนลา่ง 

โปสเตอร ์ ผลงานดเีดน่ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยรีะดบัเครอืขา่ย 

1. การออกแบบและผลติแมพ่มิพ ์

   ขวดน ้าขนาด 6000 cc 

TD นาย นฤดล  กลว้ยนอ้ย  

นาย เพิม่พล  สนิธพ 

นาย อดศิกัดิ ์ ยามสขุ 

นาย สรุพงษ์ ชยัรัตนธ์รรม บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

2/2558 

11 พ.ค. 2559 

 

มทร.พระนคร 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์

โครงการปัจฉมิฯ 

 

โปสเตอร ์

1. ปรับปรงุระบบการเดนิทอ่  

    โซเดยีมไฮโปรคลอไลท ์เพือ่ลดตน้ทนุ 

    และระยะเวลาในการซอ่มบ ารงุ     

ME นาย ณัฐดนัย  โพธิท์อง ผศ.ประเสรฐิ วโิรจนช์วีนั บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั 

(มหาชน) 

2. การควบคมุคณุภาพงานกลงึ 

   Body sv-15 ของผลติภัณฑ ์

   มาตรวดัน ้า SANWA 

IE นายภวศิ วบิลูยช์าต ิ

นายกรีต ิพลอยชา่ง 

นายสถาพร สรุยิันต ์ บรษัิท อาซาฮ-ีไทย อลัลอย จ ากดั 

3. (ไมม่)ี 

2/2558 

16 พ.ค. 2559 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา พญาไท 

โปสเตอร ์ ผลงานสหกจิศกึษาดเีดน่ระดบัชาต ิ

ประจ าปี 2559 

0. การออกแบบและผลติแมพ่มิพ ์

   ขวดน ้าขนาด 6000 cc 

TD นาย นฤดล  กลว้ยนอ้ย  

นาย เพิม่พล  สนิธพ 

นาย อดศิกัดิ ์ ยามสขุ 

นาย สรุพงษ์ ชยัรัตนธ์รรม บรษัิท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากดั 



มตทิีป่ระชุม ……………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………….. 
 
   

2.2 โปสเตอรโ์ครงงานสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 



วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหง้านสหกจิศกึษาไดร้บัทราบปญัหาจากการด าเนนิงาน 
     - ดา้นนกัศกึษา 
     - ดา้นสถานประกอบการ 
     - ดา้นการนเิทศสหกจิศกึษา 
     - ดา้นการบรหิารจดัการ   
2.  เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานใหก้บั สวท. 

2.3 แบบรายงานผลการนเิทศสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

สง่แบบรายงาน ดงันี ้
1. แบบภาพกจิกรรมการนเิทศสหกจิศกึษา พรอ้มท ัง้ผลการนเิทศ 
     รายงานปญัหาดา้นนกัศกึษา ปญัหาดา้นสถานประกอบการ 
     ปญัหาดา้นการนเิทศสหกจิศกึษา ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ 
2.  แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาสหกจิศกึษา 
3.  แบบสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา  



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 



1. ปญัหาดา้นนกัศกึษา การแกป้ญัหา แนวทางการป้องกนั 

1.1 นักศกึษาไมเ่ขา้ใจการเขยีนรายงาน 
      ขาดทักษะในรายวชิาการเตรยีม 
      ความพรอ้มสหกจิศกึษา        

1.1  แนะน านักศกึษา 1.1 แจง้สาขาวชิา และผูส้อนวชิาการ 
      เตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา  
      พจิารณาขอ้แกไ้ข 

1.2 นักศกึษาขาดงาน  
      และมาท างานสาย 

1.2 อาจารยน์เิทศตดิตามนักศกึษา 
      สอบถามปัญหาเพือ่แกไ้ข 

1.2 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 

1.3 นักศกึษาไมบ่นัทกึผลการ 
      ปฏบิตังิานรายวัน 

1.3  แนะน านักศกึษา 1.3 ใหนั้กศกึษาสง่ใบบนัทกึใหอ้าจารย ์
     นเิทศทางอเีมลล ์

1.4 นักศกึษาไมถ่นัดงานใชโ้ปรแกรม 
      

1.4  นักศกึษาหาขอ้มลูเพิม่เตมิ และ 
       ขอค าปรกึษาพนักงานทีป่รกึษา 
       ชว่ยใหค้ าแนะน ากอ่นปฏบิตังิาน 

1.4 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 
     บนัทกึเก็บขอ้มลู 

ผลการนเิทศภาคการศกึษาที ่1/2558 
 พบประเด็นปญัหาส าคญั 



2. ปญัหาดา้นสถานประกอบการ การแกป้ญัหา แนวทางการป้องกนั 

2.1 นักศกึษาไมไ่ดรั้บการปฏบิตังิาน 
      ตรงกบัต าแหน่งงานตามที ่
      สถานประกอบการเสนอ 

2.1  อาจารยน์เิทศเจรจากบัสถาน 
      ประกอบการใหนั้กศกึษาไดรั้บ 
      งานตรงกบัต าแหน่งงาน และตรง 
      ตามสาขาวชิาทีเ่รยีน 

2.1 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 
     บนัทกึเก็บขอ้มลู 

2.2 สถานประกอบการไมม่อบหมาย 
      งานใหนั้กศกึษาปฏบิตัติรงตาม 
      สาขาวชิาทีเ่รยีน 

2.2  อาจารยน์เิทศสอบถามผูจ้ัดการ 
       และ เจรจาใหนั้กศกึษาไดรั้บงาน 
       ตามสาขาวชิาทีเ่รยีน 

2.2 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 
     บนัทกึเก็บขอ้มลู 

2.3 พนักงานทีป่รกึษาไมเ่ขา้ใจ 
     ระบบสหกจิศกึษา 

2.3 อาจารยน์เิทศเขา้สถาน 
     ประกอบการครัง้ที ่1 ชีแ้จง 
     พนักงานทีป่รกึษาและผูจ้ัดการฯ 

2.3 สาขาวชิาเขา้พบสถาน 
      ประกอบการ ชีแ้จงรายละเอยีด 
      ระบบสหกจิศกึษา 



3. ปญัหาดา้นการนเิทศ การแกป้ญัหา แนวทางการป้องกนั 

3.1 ไมเ่ขา้ใจขัน้ตอนการนเิทศ 3.1 สอบถามอาจารยป์ระสานงาน 
      สหกจิศกึษา 

3.1 ท าใบสรปุขัน้ตอนการนเิทศ 

3.2 อาจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษา 
      ไมไ่ดแ้จง้ใหอ้าจารยน์เิทศทราบถงึ 
      การถา่ยภาพประกอบการรายงาน 

3.2 ไมม่ ี 3.2 งานสหกจิศกึษาแจง้ขา่สารถงึ 
     อาจารยน์เิทศโดยตรง และจัด 
     ปฐมนเิทศ 

3.3 นักศกึษาปฏบิตังิานในพืน้ที ่
     หนา้งานไมต่รงกบัทีแ่จง้ไวใ้นพืน้ที ่
     สถานประกอบการหรอืส านักงาน 

3.3 สอบถามสถานทีป่ฏบิตังิาน 
     กบันักศกึษากอ่นออกนเิทศ 

3.3 ใชเ้อกสารแบบแจง้ยนืยันการ  
     นเิทศนักศกึษาสหกจิศกึษา 
     (FM 09-09) 

3.4 อาจารยน์เิทศไมส่ามารถเขา้นเิทศ 
     นักศกึษาในสถานประกอบการได ้

3.4 ตดิตอ่สถานประกอบการเพือ่ขอ 
     อนุญาตนเิทศนักศกึษา 

3.4 ใชเ้อกสารแบบแจง้ยนืยันการ  
     นเิทศนักศกึษาสหกจิศกึษา 
     (FM 09-09) 



ผลการนเิทศภาคการศกึษาที ่2/2558 
 พบประเด็นปญัหาส าคญั 

1. ปญัหาดา้นนกัศกึษา การแกป้ญัหา แนวทางการป้องกนั 

1.1 นักศกึษาไมบ่นัทกึผล 

     การปฏบิตังิานรายวัน 

1.1  แนะน านักศกึษาบนัทกึผลการ 

      ปฏบิตังิานรายวัน 

1.1 ใหนั้กศกึษาสง่ใบบนัทกึให ้

     อาจารยน์เิทศทางอเีมลล์ว่งหนา้ 

1.2 นักศกึษาไมไ่ดเ้ตรยีมหวัขอ้ 

     โครงงานสหกจิศกึษา  

1.2  ใหค้ าแนะน าหวัขอ้โครงงาน 

       

1.2 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 

     ใหจ้ัดตวัอยา่งโครงงานขึน้เว็บ 

     ไซดเ์พือ่เป็นแนวทาง 

1.3 นักศกึษาไมเ่ขา้ใจการท างาน 

     บางขัน้ตอนทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

     จากทางสถานประกอบการ  

1.3  ใหค้ าแนะน าศกึษาอา่นคูม่อืการ 

       ท างาน และสอบถามเรยีนรูจ้าก 

       พนักงานทีป่รกึษาในประเด็นที ่

       นักศกึษาสงสยั   

1.3 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 

     แนะน าความรูด้า้นเทคนคิการ 

     แกปั้ญหาในสาขาวชิาชพี 

1.4 นักศกึษาแตง่กายไมเ่รยีบรอ้ย 1.4  แนะน านักศกึษาแตง่กายให ้

      เรยีบรอ้ย และหากพบหรอืม ี

      ขอ้รอ้งเรยีนจากสถาน 

      ประกอบการจะถกูตดัคะแนน 

      ความประพฤต ิ

1.4 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 

3. ปญัหาดา้นการนเิทศ การแกป้ญัหา แนวทางการป้องกนั 

3.1 ไมเ่ขา้ใจขัน้ตอนการนเิทศ 3.1 สอบถามอาจารยป์ระสานงาน 

     สหกจิศกึษา 

3.1 ท าใบสรปุขัน้ตอนการนเิทศ 

3.4 อาจารยป์ระสานงานสหกจิ 

     ศกึษาก าหนดการนเิทศครัง้ที ่1  

     ลา่ชา้ 

3.4 ปรับแผนการนเิทศ 3.4 แจง้สาขาวชิา พจิารณาขอ้แกไ้ข 



โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาสหกจิศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 



ล าดับที ่ สาขาวชิา เลม่โครงงานสหกจิศกึษา หัวขอ้เรือ่ง 

นักศกึษาสหกจิศกึษา อาจารยน์เิทศ โครงงาน 

5 บท 

ไม ่

สมบรูณ์ 

ไมส่ง่ 

รวม 

คดิเป็นรอ้ยละ 

แบบสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา 
ภาคการศกึษาที ่1/2559 



แบบสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่2/2558 

ล าดบัที ่ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล จ านวนนักศกึษาสง่เลม่รายงานโครงงานสหกจิศกึษา หวัขอ้เรือ่ง 

นักศกึษาสหกจิศกึษา อาจารยน์เิทศ รายงาน 

4 บท 

โครงงาน 

5 บท 

ไมส่มบรูณ ์ ไมส่ง่ 

1 ส.อ.วราวฒุ ิพงษ์พานชิ นายพเิชษฐ บญุมาลยั 1 การทดสอบปัน้จ่ันเคลือ่นที ่

ภายในการไฟฟ้านครหลวง เขตมนีบรุ ี

2 นายราชนัย ์ววิรรณ์ นายพเิชษฐ บญุมาลยั 1 การควบคมุถงัตกตะกอนและบอ่กรอง 

ภายในการประปานครหลวง 

3 นายกติตพิงษ์ ศรปีระดู ่ นายประวทิย ์ประกอบมลู 1 ระบบไฟฟ้าในรถยนต ์

4 นายกมลวฒัน ์อไุกรหงสา นายพลรัชต ์บญุม ี 1 ระบบ Fire Alarm 

5 นายปิยะชาต ิทมุสงคราม นายพลรัชต ์บญุม ี 1 ระบบการท าความเย็นและปรับอากาศ 

6 นายบรุัสกร รตันรจุริา ผศ.วรวทิย ์วรนาวนิ 1 ความปลอดภยัส าหรับงานกอ่สรา้ง 

7 นายณัฐวฒุ ิสงิหเ์ถือ่น นายพลรัชต ์บญุม ี 1 การตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภีัย 

8 นายธรีนนท ์เจรญินาม นายพลรัชต ์บญุม ี 1 การปรบัปรงุคณุภาพในการท างาน 

9 นายประพฤทธิ ์ยิง่ประเสรฐิผล นายพเิชษฐ บญุมาลยั 1 กระบวนการผลติแมพ่มิพแ์ละทดลอง 

10 นายภาณุวชิญ ์พรหมอารักษ์ นายพเิชษฐ บญุมาลยั 1 การลดตน้ทนุการผลติชิน้สว่นยานยนตด์ว้ยเครือ่งไดแคสติง้ 

โดยการลดขนาดหวัยงิเพือ่น ามาใชใ้หม ่

11 นายอนชุา สายเจรญิ นายพเิชษฐ บญุมาลยั 1 แปลงสเตคเกอรเ์ป็นระบบไฟฟ้า 

12 นายณัฐดนัย โพธิท์อง นายพลรัชต ์บญุม ี 1 ปรบัปรงุระบบการเดนิทอ่โซเดยีมไฮโปรคลอไลทเ์พือ่ลดตน้ทนุ 

และระยะเวลาในการซอ่มบ ารงุ 

13 นายรชัพล ค ากอ้น นายพลรัชต ์บญุม ี 1 ระบบทอ่ระบายน ้าเสยี 

14 นายนวิฒัน ์ดวงด ี ผศ.วรวทิย ์วรนาวนิ 1 ระบบป๊ัมบอ่บ าบดัน ้าเสยีแบบแอกทเิวเต็ดสลดัจ ์

รวม 14 4 7 7 0 0 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 

ล าดบัที ่ สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ จ านวนนักศกึษาสง่เลม่รายงานโครงงานสหกจิศกึษา หวัขอ้เรือ่ง 

นักศกึษาสหกจิศกึษา อาจารยน์เิทศ รายงาน 

4 บท 

โครงงาน 

5 บท 

ไมส่มบรูณ ์ ไมส่ง่ 

1 นายอานนท ์ขนุครอง นายวชัรพนัธ ์สขุเกดิ 2 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและลดตน้ทนุกระบวนการผลติ 

ฝามาตรวดัน ้ารุน่ HC15 2 นายปฏภิาณ วรวงศ ์

3 นายภวศิ วบิลูยช์าต ิ นายสถาพร สรุยิันต ์ 2 การควบคมุคณุภาพงานกลงึ Body sv-15  

ของผลติภัณฑม์าตรวดัน ้า SANWA 4 นายกรีต ิพลอยชา่ง 

5 นายวทิวสั พรหมหาญ นายสถาพร สรุยิันต ์ 2 การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการตรวจสอบชิน้งานบอลวาลว์  

ดว้ยอปุกรณ์ทดสอบการรั่วซมึของผลติภัณฑร์ุน่มนิบิอลวาลว์สามทาง 6 นายพนมพร ฝ้ายนาฬผิล 

7 นายภาณุวฒัน ์วลิยัเกษม นายสถาพร สรุยิันต ์ 1 การบ ารงุรกัษาเครือ่งจักร 

ในบรษัิท ท.ีซ.ีอาร.์แมชชนี เซน็เตอร ์จ ากดั 

8 นายภาณุพงศ ์ทาระการ - - 1 - 

รวม 8 2 0 7 0 1 

คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 



แบบสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่2/2558 

ล าดบัที ่ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า จ านวนนักศกึษาสง่เลม่รายงานโครงงานสหกจิศกึษา หวัขอ้เรือ่ง 

นักศกึษาสหกจิศกึษา อาจารยน์เิทศ รายงาน 

4 บท 

โครงงาน 

5 บท 

ไมส่มบรูณ ์ ไมส่ง่ 

1 นายเกยีรตภิมู ิจริะเกยีรต ิ ผศ.มนัส บญุเทยีรทอง 1 ชดุจ าลองระบบสญัญาณเตอืนอคัคภีัยส าหรบัอาคารชดุ 

2 นายพสิทิธิ ์สขุสเุมฆ ผศ.นัฐโชต ิรกัไทยเจรญิชพี 1 การตดิตัง้ระบบหลกัดนิ 

3 นายวรีพล สดุประเสรฐิ ผศ.ณัฐพงศ ์พนัธนึะ 1 รายงานการปฏบิตังิานสหกจิศกึษา 

4 นายพลวฒัน ์สระแกว้ ผศ.พนูศร ีวรรณการ 1 การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนัของชดุสง่ลมเย็นในระบบชลิเลอร ์

5 นายอภชิยั อดัศร ี - - - 

รวม 5 4 2 2 0 1 

คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 

เสนอมตทิีป่ระชุม ใหอ้าจารยป์ระสานงานสหกจิศกึษาประจ าสาขา  
ใชข้อ้มลูจากแบบรายงาน ไปน าเสนอวาระการประชมุภายในสาขาวชิา  
เพือ่พจิารณาถงึปัญหา การแกปั้ญหา และแนวทางการป้องกนั 
ทีอ่าจเกดิขึน้กบันักศกึษาสหกจิศกึษารุน่ถดัไป   

2.3 แบบรายงานผลการนเิทศสหกจิศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 
      มตทิ ีป่ระชุม .................................. 
  



หมายเหต ุ– นักศกึษาไมผ่า่นวชิาสหกจิศกึษา เนือ่งจากสถานประกอบการสง่ตวักลบั /ไมส่ง่เลม่โครงงาน 
อกัษรยอ่สาขาวชิา 
ME : วศิวกรรมเครือ่งกล  EE    : วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม  CE   : วศิวกรรมโยธา 
IE   : วศิวกรรมอตุสาหการ  CPE  : วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์   TD   : วศิวกรรมการผลติเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์
EP  : วศิวกรรมไฟฟ้า  MCE : วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส ์   JMT : เทคโนโลยแีมพ่มิพเ์ครือ่งประดบั  

ภาคการศกึษา สาขาวชิา จ านวนนกัศกึษาสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา รอ้ยละของ 

โครงงาน 5 บท 

จ านวนนกัศกึษาวชิาสหกจิศกึษา 

โครงงาน 5 บท โครงงาน 4 บท ไมส่มบรูณ์ ไมส่ง่ รวม ผา่น ไมผ่า่น 

 

1/2558 

ME 2 17 0 1 20 10 19 1 

IE 20 24 0 0 44 45.45 44 0 

EP 3 48 0 0 51 5.88 51 0 

EE 0 25 0 0 25 0 25 0 

CPE 2 47 0 0 49 4.08 49 0 

MCE 17 0 0 0 17 100 17 0 

CE 0 32 0 0 32 0 32 0 

TD 12 20 0 1 33 36.36 32 1 

JMT 2 11 0 0 13 15.38 13 0 

รวม 58 224 0 2 284 282 2 

ภาคการศกึษา สาขาวชิา จ านวนนกัศกึษาสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา รอ้ยละของ 

โครงงาน 5 บท 

จ านวนนกัศกึษาวชิาสหกจิศกึษา 

โครงงาน 5 บท โครงงาน 4 บท ไมส่มบรูณ์ ไมส่ง่ รวม ผา่น ไมผ่า่น 

 

2/2558 

ME 7 7 0 0 14 50.00 13 1 

IE 7 0 0 1 8 87.50 7 1 

EP 2 2 0 1 5 40.00 4 1 

รวม 16 9 0 2 27 24 3 

2.4 สถติกิารสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษาและปญัหา 

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่: ขอ้มลูจากแบบสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษา 

 - การสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งภาคการศกึษา พบวา่นักศกึษาในภาคการศกึษาที ่2/2558  

   มแีนวโนม้การเขยีนรายงาน 5 บท เพิม่ขึน้จากภาคการศกึษาที ่1/2558 เฉลีย่รอ้ยละ 38.72 



id 

ข้อมูลสถานประกอบการ 

ชือ่กจิการ 
ทีอ่ยู่

ส านกังาน 
ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

ไปรษณี
ย ์

เบอร์
โทร 

เบอรแ์ฟกซ ์E-mail 
ประเภท
ธุรกจิ 

เจา้ของ
กจิการ 

ต าแหนง่ มอืถอื E-mail 
ผู ้

ประสานง
าน 

ต าแหนง่ มอืถอื E-mail 

1 บรษัิท เจ.เอ็ม.
อตุสาหกรรม จ ากดั 

30/74-76 หมู ่
7 ซ.ล าลกูกา 
51,53 ถ.ล า
ลกูกา  

ลาดสวาย ล าลกู
กา 

ปทมุธา
น ี

12150 02-
533290
4-6 

02-
5332908 

  ผลติอาหาร
ส าเร็จรปูแช่

แข็ง/แหง้ 
เพือ่การ
สง่ออก 

คณุวไิล
วรรณ 
ววิฒันเวช
วจิติร 

กรรมการ
ผูจั้ดการ 

    คณุจริา
ภรณ ์

หวัหนา้
แผนก
บรหิาร
ระบบ
มาตรฐาน 

  jiraporn.lg
@jmthaifoo
d.com 

2 บรษัิท เครโดอนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

794 ถ.อดุมสขุ บางนา บางนา  กรงุเท
พฯ 

10260 02-
749409
6-8 

02-
3987609 

  ผลติเคม ี คณุสชุาต ิ
เตยีนโพธิ
ทอง 

กรรมการ
ผูจั้ดการ 

    คณุวรา
ภรณ์ เตยีน
โพธทิอง 

ผูจั้ดการ
ฝ่าย
การเงนิ/
จัดซือ้ 

  cicpaint@g
mail.com 

3 บรษัิท โอเชีย่น โรตา้ 
จ ากดั 

52/9 ม.1 ถ.
ไทรนอ้ย-ลาด
บวัหลวง 
 

ราษฎร์
นยิม 
 

ไทร
นอ้ย   

นนทบรุ ี11150 
 

02-
922396
9 

02-
9526739 

  ผลติสแีละ
น ้ามนัผสมส ี

คณุเรอืง
ศกัดิ ์แสง
เพ็ญพราว 
คณุชนดิา
(เลขาฯ) 

กรรมการ
ผูจั้ดการ 

085-
55889
95 

  คณุ
ประพนธ ์
แสงเพ็ญ
พราว 

ผูจั้ดการ
โรงงาน 

089-
487-
6876 

oceanrota
@gmail.co
m 

4 บรษัิท ไทยนครเพนท์
แอนดเ์คมคีอล จ ากดั 

91 ถ.
รามค าแหง 

มนีบรุ ี มนีบรุ ี กรงุเท
พฯ  

10510 02-916-
7714-9 

02-518-
0872 

  ผลติสนี ้ามนั 
น ้ายาลอกส ี
และยาขดั
โลหะ 

คณุภมูิ
ภัทร ์ตรรก
สกลุวทิย ์

ผูจั้ดการ 081-
643-
6406 

  คณุ
อรวรรณ 

เลขา 081924-
1854 

aoo_orawa
n@hotmail.
com 

ฐานขอ้มลูสถานประกอบการ (บางสว่น) 

เสนอมตทิีป่ระชุม ใหอ้าจารยส์าขาวชิา รว่มกนัด าเนนิการชว่ย 
ฝึกนักศกึษาทกุคนใหส้ามารถเขยีนโครงงานสหกจิศกึษา การจัดท า
โปสเตอรเ์สนอโครงงาน รวมถงึหลกัการน าเสนอโครงงาน   

2.4 สถติกิารสง่เลม่โครงงานสหกจิศกึษาและปญัหา 
 
      มตทิีป่ระชุม .................................. 
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มตทิีป่ระชุม ……………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………….. 
                   ……………………………………………………….. 
 
   

3 ระเบยีบวาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี 


