หน้า 1 จาก 3

การประกวดโครงงานและโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา
ว/ด/ป
1/2558
9 ธ.ค. 2558

สถานทีจ่ ัด

มทร.พระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการปัจฉิมฯ

ประเภท

ชื่อโครงงาน
สหกิจศึกษา

1. การลดมูลค่าของเสียชิ้นงาน
DECO COVER KD 520
โปสเตอร์ 2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องนับ
ชิ้นงานอัตโนมัติ
3. การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ขวดน้าขนาด 6000 cc

2/2558
20-23 ม.ค. 2559

2/2558
9 มี.ค. 2559

มทร.อีสาน
การแข่งขันราชมงคล
วิชาการวิศวกรรม
ครั้งที่ 8
ประกวดโปสเตอร์
โครงงานสหกิจศึกษา

มทร.พระนคร สวท.
คณะครุศาสตร์
งานจัดนิทรรศการ

การลดของเสียในกระบวนการผลิตของ
เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
โปสเตอร์
การปรับปรุงการทางานของเครื่องจักร
ภายในบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด์) จากัด
การจัดการความปลอดภัยให้เครื่องจักร
OMC III
การตรวจสอบ NEX สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมชิ้นงาน
โปสเตอร์
ก่อนการทาการพ่นสีแผ่นฝ้า F100
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กระบวนการผลิตตูเ้ ย็นรุ่น DE0788
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจากเครื่อง AMR

สาขา
วิชา
IE

ชื่อ-นามสกุล
นักศึกษา
นส.วนิดา แสงสว่าง

ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.พิษณุ ทองขาว

ชื่อ
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จากัด

MCE นาย เอกวุฒิ ฤทธิ์สาเร็จ
นาย วราวุฒิ หน่อแก้ว
นาย รณชัช เต็มยอด
TD นาย นฤดล กล้วยน้อย
นาย เพิ่มพล สินธพ
นาย อดิศักดิ์ ยามสุข
MCE นาย จักรพล กล้าค้าขาย
นาย อรุณเทพ ขันอาษา
นาย อนุชิต แสนอุบล
IE นาย ยงยุทธิ์ ศรีสม
นาย ธนพันธ์ สมกาลัง

นาย ชลากร อุดมรักษาสกุล บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด

นาย ทินกร จันทร์กระจ่าง

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริง่
(ไทยแลนด์) จากัด

ME

นส.นุชนาถ ทองใหญ่

นาย ศิริพล ทองอ่อน

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จากัด

EP

นาย ภูดิศ ณิชาชินโชติ

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร

บริษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน)

IE

นส.อังคณา เขื่อนวัง
นาย สรวิศ เอียะเจริญ
นาย อดิศักดิ์ เรืองจาบ
นาย ชัยวัฒน์ ณ ชานาญ
นาย สรรเสริญ
เกษมสิริบุญวัฒน์
นาย ภัทรณัฎฐ์ คิดเกิด
นส.อัจจิมา บับพาแก้ว

นาย สุทธิพงษ์ จารูญรัตน์

บริษัท เอ็ม.วี.พี.โฟร์สตาร์ส จากัด

ดร.พิษณุ ทองขาว

บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จากัด

นาย กร พวงนาค

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด

IE
CPE

นาย สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จากัด

นาย ชลากร อุดมรักษาสกุล บริษัท อะตอมแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จากัด

หน้า 2 จาก 3

การประกวดโครงงานและโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา
ว/ด/ป

สถานทีจ่ ัด

2/2558
17 มี.ค. 2559

เครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง

2/2558
11 พ.ค. 2559

มทร.พระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการปัจฉิมฯ

2/2558
16 พ.ค. 2559

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พญาไท

ประเภท

ชื่อโครงงาน
สหกิจศึกษา

โปสเตอร์ ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับเครือข่าย
1. การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ขวดน้าขนาด 6000 cc
1. ปรับปรุงระบบการเดินท่อ
โซเดียมไฮโปรคลอไลท์ เพื่อลดต้นทุน
โปสเตอร์
และระยะเวลาในการซ่อมบารุง
2. การควบคุมคุณภาพงานกลึง
Body sv-15 ของผลิตภัณฑ์
มาตรวัดน้า SANWA
3. (ไม่มี)
โปสเตอร์ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ประจาปี 2559
การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ขวดน้าขนาด 6000 cc

สาขา
วิชา

ชื่อ-นามสกุล
นักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ
สถานประกอบการ

TD

นาย นฤดล กล้วยน้อย
นาย เพิ่มพล สินธพ
นาย อดิศักดิ์ ยามสุข

นาย สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จากัด

ME

นาย ณัฐดนัย โพธิ์ทอง

ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)

IE

นาย ภวิศ วิบูลย์ชาติ
นาย กีรติ พลอยช่าง

นาย สถาพร สุริยันต์

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด

TD

นาย นฤดล กล้วยน้อย
นาย เพิ่มพล สินธพ
นาย อดิศักดิ์ ยามสุข

นาย สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จากัด

หน้า 3 จาก 3

การประกวดโครงงานและโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา
ว/ด/ป

สถานทีจ่ ัด

1/2559
8 ธ.ค. 2559

มทร.พระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการปัจฉิมฯ

1/2559
29-31 มี.ค. 2560

มทร.กรุงเทพ
การแข่งขันราชมงคล
วิชาการวิศวกรรม
ครั้งที่ 9
หัวข้อ การประกวด
โปสเตอร์บทความ
งานสหกิจศึกษา

ประเภท

ชื่อโครงงาน
สหกิจศึกษา

โปสเตอร์ 1. ระบบจัดการและแสดงข้อมูลมิเตอร์น้า
ผ่านโปรโตคอลเอ็มคิวทีที

โปสเตอร์

สาขา
วิชา

ชื่อ-นามสกุล
นักศึกษา

CPE

นาย ชยานันท์ สุภา
นาย กฤตภาส
มหาศักดิ์เลิศพิทยา
นาย ประพันธ์ ชุนหะฉาย
นส.ภาวินี อินทรสาร
นาย ชลิตพล
พลาวัสนันทน์
นาย กฤษณะ แย้มขะมัง
นาย ศุภกิจ
นิเทศพัตรพงศ์
นาย สาริศ ลือเลิศสกุล

2. การพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดถาดเพาะกล้า
ข้าวนาโยน

TD

3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบทาความ
สะอาดแท่งกรองดักฝุ่ นรถดูดฝุ่ น

ME

ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ
สถานประกอบการ

นาย วีรยุทธ คุณรัตนสิริ

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด

รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว

บริษัท ที ซี เมทอล เวิร์ค จากัด

ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

บริษัท ซีเมนส์ จากัด
(ฝ่ายซ่อมบารุงรถไฟฟ้ามหานคร)

