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	 กอ่นจะมาเปน็ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน่ 

ในปจัจบุนั วทิยาเขตขอนแกน่กอ่ตัง้จากสญัญาความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลไทยและ

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในนามวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น 

(พ.ศ.2506-2518) เปดิสอนในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ

ปรญิญาตร ีเนือ่งจากไดจ้ดัการเรยีนการสอนในระดบัอาชวีศกึษา สายชา่งอตุสาหกรรม

เมื่อ 40 ปีเศษ ที่ผ่านมาภายใต้คำาขวัญ “ฝีมือ ระเบียบวินัย นำ้าใจ” ชื่อเสียงของ 

เทคนิคไทย- เยอรมัน ขอนแก่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านฝีมือความรู้ความสามารถ 

ศิษย์ของเราเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเสมอมา  

จงึเปน็เหตใุห ้ในปกีารศกึษา 2545 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ไดป้รบัปรงุ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) จดัการเรยีนการสอน จากการ

ฝึกงานแบบเดิม ให้เป็นรูปแบบ ระบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2547 จัดตั้งหน่วย

งาน สำานกังานโครงการสหกจิศกึษา เปน็หนว่ยงาน สงักดัฝา่ยวชิาการและวจิยั (ตาม

โครงการเดิม) ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 

โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นแรก เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 54 คน

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มี

การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยา่งมรีะบบแบบแผน โดยจดัใหม้กีารเรยีนการ

สอนในสถานศกึษา สลบักบัการสง่นกัศกึษาออกไปปฏบิตังิานในสถานประกอบการ

ทีใ่หค้วามรว่มมอืภายใตก้ารกำากบัดแูลและประเมนิผลจากผูค้วบคมุงานเสมอืนหนึง่

ว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการนั้นจริง ๆ งานที่นักศึกษาไปปฏิบัติจะ

ต้องตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่และปฏิบัติงานเต็มภาคการศึกษา ระหว่าง

การปฏบิตังิานจะมอีาจารยไ์ปนเิทศงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษา

คำานำา
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ดว้ยระบบการเรยีนการสอนทีผ่สมผสานการเรยีนในหอ้งเรยีนเขา้กบัการปฏบิตังิาน

ในสถานประกอบการอยา่งเปน็ระบบ อกีทัง้ยงัเปน็การเสรมิทกัษะของนกัศกึษาสามารถ 

นำาทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามที่ตลาด

แรงงานต้องการมากยิ่งขึ้น และกระบวนการของสหกิจศึกษาจะทำาให้สถานศึกษา

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ทำาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้นักศึกษาไปช่วยงาน

และอาจใช้โอกาสนี้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพนักงานของสถานประกอบ

การในอนาคต สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบที่ทุกฝ่ายคือ นักศึกษา สถานประกอบการ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับประโยชน์

ร่วมกัน (Mutual Benefit)

 คูม่อืสหกจิศกึษา เลม่นี ้จดัทำาขึน้เพือ่เปน็แนวปฏบิตัใินการจดัการเรยีนการ

สอนในรายวิชา สหกิจศึกษา และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ 

สหกจิศกึษากบัสถานประกอบการ คณาจารยแ์ละนกัศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดก้ลา่วถงึ

ขอ้มลูเกีย่วกบัสหกจิศกึษา บทบาทและหนา้ทีข่องนกัศกึษาสหกจิศกึษา บทบาทของ

สถานประกอบการกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา การเขียน

รายงานการปฏบิตังิานสหกจิศกึษา และแบบฟอรม์ตา่ง ๆ  ทีใ่ชใ้นการจดัระบบสหกจิ

ศกึษา ซึง่ใชเ้ปน็แนวทางใหก้ารจดัการระบบสหกจิศกึษาเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 สำานักงานโครงการสหกิจศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 พฤษภาคม 2557
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ประวัติความเป็นมาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอน จากการฝึกงานแบบเดิม  

ให้เป็นรูปแบบ ระบบสหกิจศึกษา

 พ.ศ. 2547 จัดตั้งหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานใน

สถานประกอบการ เป็นหน่วยงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ (ตามโครงการเดิม) ได้เข้า

ร่วม โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 โดยมีนักศึกษาสหกิจ  

ศึกษา รุ่นแรก เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน  54 คน

 พ.ศ. 2549 ปรบัแผนการเรยีนฯ ใหม้รีายวชิาสหกจิศกึษา ทัง้ 2 ภาคเรยีน 

 พ.ศ. 2550 ปรบัปรงุโครงสรา้งของหนว่ยงานสหกจิศกึษา ตามโครงสรา้ง

ใหม่ ของ กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พ.ศ. 2548 

 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานสหกิจศึกษา ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

พ.ศ. 2555 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำาเนินงานสหกิจศึกษา

 •	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การจัดการ

ศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555

 •	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่าย 

เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555

ลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา จำาแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

• การตรวจสอบระบบท่อประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร

• การตรวจสอบคุณภาพงานก่อนฉาบและฝ่าวงกบ

• การใช้กล้องระดับเพื่องานโครงสร้าง

• ระบบหล่อคอนกรีตแบบเลื่อนในแนวดิ่ง

• การศึกษาคุณสมบัติของปั้นจั่นหอสูง

• การแก้ไขปัญหาเข็มเยื้องศูนย์และการออกแบบฐานรากเยื้องศูนย์

• การศึกษาการวางแนวโดยใช้กล้องสำารวจ (Total Station)

• การศึกษาการติดตั้งไม้ปาร์เก้

• ระบบการป้องกันวัสดุตกหล่นและฝุ่นละออง

• การปรับปรุงอาคาร งานรื้อถอน

ฌ



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

• การศึกษาการใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

 SIEMENS S7-300

• การติดตั้งระบบล่อฟ้า

• การติดตั้งระบบกราวด์ลูป

• การศึกษาการติดตั้งท่ออโลหะชนิดแข็ง (PVC)

• การทดสอบแบตเตอรี่สำาหรับสถานีไฟฟ้า

• การศึกษาการทดสอบหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงแรงดัน

• การติดตั้งระบบกราวด์ในสถานีไฟฟ้าย่อย  115 กิโลโวลต์

• การบำารุงรักษาและการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์

• การบำารุงรักษาและทดสอบความเป็นฉนวนของนำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า

• การทดสอบความเป็นฉนวนของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

• การแก้ไขไฟเกินย้อนกลับจาก Interface Elevator

• ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm system

• การตรวจดูและแก้ไขปัญหาของการออกแบบการขยายโครงข่ายของพื้นที่

ให้บริการ 3 G และ Transmission

• การศึกษาระบบการจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและควบคุมการผลิต

• การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PLC สำาหรับการวัดค่า IPD

• ศึกษากระบวนการทำางานและใช้งาน เครื่อง J750

• ขบวนการผลิตไอซี

• การศึกษาการเกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อหาทางป้องกัน

• การขจัดการทดสอบที่อุณหภูมิเยือกแข็งของ YPAA1

• การนับจำานวนฮาร์ดดิสก์เอสแซมบี้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• ระบบพิสูจน์ตัวงานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายสำาหรับโรงแรม 

กราเซียร์ 

• ระบบตรวจสอบและดูแลเครือข่ายแบบค้นหา

• กรณีศึกษาการปฏิบัติงานติดตั้งไฟร์วอล์

• ระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ และระบบแจ้งเตือน

• ระบบวิเคราะห์กราฟฟิกบน Access point

• การวิเคราะห์และออกแบบระบบซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์

• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Bacon ในการจัดการแบบด์วิชอินเตอร์เน็ต

• ระบบจองห้องอบรมออนไลน์

• การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำาแสงด้วยเครื่อง Fusion  Splicer

• การศึกษาระบบไฟเบอร์ทูเดอะโฮม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

• การศึกษาการออกแบบเครื่องขันสกรูแบบ 4 หัว

• การออกแบบเครื่องหยอดกาวแกนหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ

• การปรบัปรงุการใชล้วดเชือ่มของเครือ่งประกอบนอ๊ตปลอ่ยนำา้มนัเฟอืงทา้ย

• การบำารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมสายการผลิตเสื้อเฟืองท้าย

• การจดัทำาคูม่อืการถอดและประกอบชดุหวัไกลข์องเครือ่งตดัโลหะดว้ยเสน้ลวด

• การออกแบบหัวฉีดสเปร์และกระบวนการฉีดโลหะเหลวด้วยความดันสูง

• การนำานำ้าใต้ดินมาใช้เพื่อลดการนำาเข้านำ้าดิบ

• การศึกษากระบวนการสร้างแม่พิมพิ์ชิ้นส่วนยานยนต์และการปรับแต่ง 

แม่พิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

• การออกแบบเครื่องจับกระบอกไฮดรอลิก

• การออกแบบพัฒนาเครื่องเจาะรูฝาครอบเครื่องยนต์
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

• การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉดสีไม่เหมือนกัน กรณีศึกษา : Model  B299

• กระบวนการผลิตใบมีดตัดสำาหรับเครื่องย่อยกิ่งไม้

• ศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนท่อนำ้ากาวาไนต์ด้วยวิธี Sacrificial anode

• การศึกษาการแก้ไขปัญหาความหนาสีไม่ได้ตาม มาตรฐานของชิ้นงาน  

Mirror B515

• การออกแบบและสรา้งสายพานลำาเลยีงปุย๋เพือ่ใชก้บัเครือ่งผสมปุย๋เคมแีบบ

อัตโนมัติ

• เครื่องเปิดฝามะพร้าวด้วยระบบนิวเมติก

• การออกแบบและสร้างชุดเครื่องแยกกากเพื่อทำาปุ๋ยอินทรีย์

• การพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยเคมีโดยการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นที่ถังบรรจุ

• การศึกษาการออกแบบเครื่องพลิกเคสไฮดรอลิค

• กระบวนการผลิตจานตัดของเครื่องย่อยกิ่งไม้

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

• การศึกษาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากขนมปังแซนวิชตัวขอบที่ไม่ได้มาตรฐาน

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

• การคิดค้นสูตรขนมปังใช้ชาไทยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของจุดตรวจขวดโดยคนตรวจ

• การปรับปรุงและพัฒนาซองรองรับขวดลงลังของเครื่อง Case Packer

• การศึกษาระบบลำาเลียงกระสอบนำ้าตาลทรายขาว

• การศึกษาการพัฒนาท่อลำาเลียงเมล็ดพันธุ์

• การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจระดับสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์

ในถังพัก

• การศึกษาปัญหาและพัฒนากระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

• การวัดอุณหภูมิความเสถียรของเพลทแลกเปลี่ยนความร้อน

• การศึกษาและควบคุมอุณหภูมิในการทำาความสะอาดด้วยระบบ CIP
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

• การเพิ่มผลผลิตชิ้นส่วนของล๊อคประตูรถยนต์ Model MD-4 จากการเพิ่ม

ความเร็วในการปั๊มของเครื่องปั้มโลหะแม่พิมพ์แบบ Progressive

• การวิเคราะห์หาสาเหตุขวดแตกในสายงานการบรรจุเบียร์ที่  3 กรณีศึกษา 

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

• การลดของเสียจากการประกอบชิ้นส่วนสำาหรับวางแทนเกลียวเสียรูป

• การปรับปรุงระบบมาตรฐานการซ่อมบำารุงเชิงป้องกัน

• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผ่นหลังคาเหล็กโดยการบำารุงรักษาเชิง

ป้องกันเครื่องรีดตรง

• การลดของเสียและเพิ่มผลผลิตของชิ้นส่วน T33 Body

• ปรับปรุงกระบวนการผลิตของสายการผลิต QA safety กลุ่มลูกค้า Usut  

โดยใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS

• การปรบัปรงุวธิกีารทำางานของเครือ่งเชือ่ม Robot-10 แผนก Robot 2 กรณี

ศึกษา บริษัทไทยซัมมิทแหลมฉบังออโตพาร์ท จำากัด

• การศึกษาการออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง แท่นวางเครื่องทำาระบบ

ความเย็น

• การศึกษาการปรับปรุงระบบลำาเลียงลิกไนต์

• เครื่องมือช่วยควบคุมการผลิตในงานตัดปรับขนาดและตัดงอท่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

• การลดระยะเวลาการเสื่อมสภาพของวัสดุทนไฟที่ผนังเตาหลอมด้วยลม 

COOLING

• การลดตำาหนิที่เกิดขึ้นในงานหล่ออลูมิเนียม

• การแก้ปัญหาการเกิดทรายหลอมติดผิวชิ้นงานเหล็กเหนียวหล่อจาก

กระบวนการหล่อแบบฟูรานเรซิน

• การปรับสภาพเกรนละเอียดของอลูมิเนียม-ซิลิคอน ด้วย Sr และ Ti-B
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

• ปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมผสม ADc14 ด้วย ฟอสฟอรัส

• การเพิ่มขนาด Ejector pin โดยกระบวนการ Nitriding

• การศึกษาการโก่งตัวของเหล็กจีน (Master) และเหล็กญี่ปุ่น (Hasegawa)

• การปรับปรุงระบบป้อนจ่ายนำ้าโลหะของเหล็กเหนียวหล่อ  1020

• การปรับปรุงโครงสร้างโลหะผสม AC2B โดยแคลเซียม

• การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการ Annealing ต่อคุณสมบัติทางกล

และโครงสร้างจุลภาคของเหล็ก SKD 61

สาขาวิชาการตลาด

• การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดจ้างโดยเว็บเพจ

• กลยุทธ์การขาย 3BB เพื่อกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ

• การใช้  Social media Markert ing อย่างมีประสิทธิภาพกับ 

บัตร M- Generation ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

• การลดต้นทุนทางการตลาดจากการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสมของห้างสรรพสินค้าเสริมไทย จังหวัดมหาสารคาม

• ปรับโฉมใหม่ www.hunsa.com ตอบรับไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภคข่าวออนไลน์

• การจัดกิจกรรมแจกของดี แจกฟรี กับหรรษาดอทคอม

• การใช้สื่อให้คุ้มค่าและเข้าถึงในงาน The Ulitmate Watch Fair ของห้าง

สรรพสินค้าโรบินสัน จ.ขอนแก่น

• เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดโดยใช้นิตยสาร บุ๊ยยย ของห้างแฟรี่

พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

• การพัฒนาระบบการซื้อสินค้า 7 catalog ในร้าน 7-Eleven อำาเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

• กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือภายใต้กฎหมายห้ามจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

ผลการดำาเนินงานการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา  2547- 2556

จำานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา  2556 จำาแนกตามสาขาวิชา
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

จำานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2547-2556

จำานวนโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2547-2556
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

จำานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556 

จำาแนกตามภูมิภาค

ค่าตอบแทนนักศึกษาที่ได้รับจากสถานประกอบการ ปีการศึกษา  2556
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

ประเภทหัวข้อรายงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556 

โครงงานสหกิจศึกษาที่สามารถคิดมูลค่าที่เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ได้โดย แยกตามสาขาวิชาดังนี้

ประเภทหัวข้อ

ร้อยละ

ปีการศึกษา 2555

จำานวน

สาขาวิชา
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สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ระดับชาติ

 ปี 2554-2556 ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 ปี ซ้อน 

ปี 2554

ปี 2555

นายสุภชิต  ชาลีมุ้ย

นายณัฐวุฒิ  พงษ์ชัย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน  : 
การศกึษาการออกแบบเครือ่งขนัสกรแูบบ 4 หวั
อาจารย์ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ อักขราสา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
บรษิทั มติซบูชิอิเิลค็ทรคิไทย ออโตพ้ารท์ จำากดั
ผู้นิเทศงาน : คุณพงศกร  อัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน  : 
การลดตำาหนิที่เกิดขึ้นในงานหล่ออลูมิเนียม
อาจารย์ที่ปรึกษา :
รองศาสตราจารย์สุภชัย  ประเสริฐสกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
บริษัท  นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำากัด
ผู้นิเทศงาน : คุณกฤษฎา  ทองรักษ์

ถ



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

ปี 2556 นายศราวุฒิ  บุญอบ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน :  การออกแบบเครื่องหยอดกาว
แกนหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ
อาจารย์นิเทศ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ อักขราสา
สถานทีป่ฏบิตังิาน :  บรษิทั เดลตา้ อเิลก็ทรอนกิส ์
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ผู้นิเทศงาน : คุณอาจิณ  ตามแต่รัมย์

ปี 2553 นายประเสริฐ  โสภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การจัดทำาแผนบำารุงรักษาเชิง

ป้องกันเครื่องจักร 

กรณศีกึษา : เครือ่งจกัรในกระบวนการผลติของ

แผนก ซี เอ็นซี

รางวัลระดับเครือข่าย

 ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 วันที่  6 มิถุนายน  2553 ณ ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ท



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

นางสาวรัตนาภรณ์  คล่องแคล่ว

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชือ่โครงงาน : แผนการใหบ้รกิารการสือ่สาร

ข้อมูล MPLS ลูกค้า SME ในย่านธุรกิจ

ต่างจังหวัด 

รางวลัโครงงานสหกจิศกึษาดเีดน่ กลุม่มนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และการจดัการ

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่  3 วันที่ 6 มิถุนายน  2554 ณ ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ปี 2554 นายสุภชิต  ชาลีมุ้ย

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : 

การศึกษาการออกแบบเครื่องขันสกรูแบบ

4 หัว

นายนิวัฒน์  จันทร์ก้อม

นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การออกแบบและสร้างเครื่อง

โรยปุ๋ยขี้หม้อกรองติดรถแทรกเตอร์

ธ



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

นายพงศธร  เหง่างาม

นางสาวจุฑามาศ  ใสแสง

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การปรับปรุงแสงสว่างในโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อโครงงาน : การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบ

กิจการต่อการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อวิทยุ

กระจายเสียง

นายอนุรักษ์  วงษ์อามาตร 

และนายอรรถวุฒิ  วังหนอง

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การวางท่อโดยวิธีการดันท่อลอด

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ

น



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

 ในวนัสหกจิศกึษาไทยครัง้ที ่4 วนัที ่ 6 มถินุายน  2555 ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้

และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐวุฒิ  พงษ์ชัย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

ชื่อโครงงาน : การลดตำาหนิที่ เกิดขึ้นในงานหล่อ

อลูมิเนียม

ปี 2555

รางวลัผูป้ฏบิตังิานสหกจิศกึษาดเีดน่ในสถานศกึษา

นางสาวประวีณา  ชัยเลิศ

ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัดสำานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิศาล  แนบชิด

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อโครงงาน : การนำานำ้าใต้ดินมาใช้เพื่อลดการนำาเข้า

นำ้าดิบ

บ



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิมิต  เจริญสุข

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อโครงงาน : การศึกษาการลดเวลาในการเปลี่ยน

เครื่องมือและยืดอายุการใช้งานของมีดตัด

รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

นายสุภชิต  ชาลีมุ้ย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การศึกษาการออกแบบเครื่องขันสกรู

แบบ  4 หัว

 ในวนัสหกจิศกึษาไทย ครัง้ที ่ 5 วนัที ่ 6 มถินุายน  2556 ณ ศนูยน์ทิรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2556

นายศราวุฒิ  บุญอบ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การออกแบบเครื่องหยอดกาว

แกนหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ

ป



สหกิจศึกษา 
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นายชาญกิจ  สุภา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชือ่โครงงาน : ปรบัปรงุกระบวนการผลติชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ : EOE12010001 
กรณีศึกษา บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ 

นางสาวธิติสุดา  เวียงวิเศษ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อโครงงาน :  การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยเว็บเพจ

รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

นายทิวาธร  ดอนหันรักษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด

ในการชุบแข็งเพลาขับรถยนต์  (Poka –Yoke)

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผ



สหกิจศึกษา 
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 ในวันมหกรรมอุดมศึกษาไทย 23-24 เมษายน  2557 ณ ศูนย์การแสดง 
สินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเครือข่าย

นายภาณุวัฒน์ วงค์วรรณ์

นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : เครื่องเปิดฝามะพร้าวอ่อนด้วย

ระบบนิวแมติก

อาจารยน์เิทศ : อาจารยณ์ฐัดนย ์ พรรณเุจรญิวงษ์

สถานทีป่ฏบิตังิาน : บรษิทั อนิซซีัน่ส ์ฟูด้ส ์จำากดั

ปี 2557

นางสาววิชุดา  มโนบาล

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อโครงงาน : กลยุทธ์การขาย 3BB เพื่อกลุ่ม

ลูกค้าชาวต่างชาติ

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ

ฝ
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Cooperative Education

รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

นายลิขิต เพชรแสน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชือ่โครงงาน : ออกแบบและปรบัปรงุรางลำาเลยีง

ชิ้นงาน สถานีงาน Tapping

อาจารย์นิเทศ : อาจารย์เฉลิมชัย กุลเลียบ

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำากัด

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ระดับเครือข่าย

นางสาวชญณิพัฑฒ์  สอนจูมมาตย์

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชือ่โครงงาน : เพิม่ศกัยภาพในการสง่มอบสนิคา้  

(to increase the potential for delivery of goods)

อาจารย์นิเทศ : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทยา  กัมพลานนท์

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์

พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

พ
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รางวัลระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 ป ี 2553 – 2554  ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ดา้นผลการดำาเนนิงานสหกจิศกึษา 

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 ปี ซ้อน

 ป ี2553-2557  ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ โครงงานสหกจิศกึษา กลุม่วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  5 ปีซ้อน 

ปี 2553 นายประเสริฐ  โสภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน : การจัดทำาแผนบำารุงรักษาเชิง
ป้องกันเครื่องจักร กรณีศึกษา : เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตของแผนก ซี เอ็นซี
อาจารย์ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ อักขราสา
สถานทีป่ฏบิตังิาน : บรษิทั ขอนแกน่แหอวน จำากดั
ผู้นิเทศงาน : ว่าที่ ร.ต.เก่งกล้า มาพรลับ

ฟ
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ปี 2554 นายสุภชิต  ชาลีมุ้ย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน  : 
การศกึษาการออกแบบเครือ่งขนัสกรแูบบ 4 หวั
อาจารย์ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ อักขราสา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
บรษิทั มติซบูชิอิเิลค็ทรคิไทย ออโตพ้ารท์ จำากดั
ผู้นิเทศงาน : คุณพงศกร  อัมพันธ์

ปี 2555 นายณัฐวุฒิ  พงษ์ชัย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน  : 
การลดตำาหนิที่เกิดขึ้นในงานหล่ออลูมิเนียม
อาจารย์ที่ปรึกษา :
รองศาสตราจารย์สุภชัย  ประเสริฐสกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำากัด
ผู้นิเทศงาน : คุณกฤษฎา  ทองรักษ์

ปี 2556 นายศราวุฒิ  บุญอบ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน :  การออกแบบเครื่องหยอดกาว
แกนหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ
อาจารย์นิเทศ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ อักขราสา
สถานทีป่ฏบิตังิาน :  บรษิทั เดลตา้ อเิลก็ทรอนกิส ์
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ผู้นิเทศงาน : คุณอาจิณ  ตามแต่รัมย์

ภ



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

ปี 2557 นายภาณุวัฒน์  วงค์วรรณ์

นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงงาน : 
เครื่องเปิดฝามะพร้าวอ่อนด้วยระบบนิวแมติก
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
สถานทีป่ฏบิตังิาน : บรษิทั อนิ ซ ีซัน่ส ์ฟูด้ส ์จำากดั  
ผู้นิเทศงาน : นายจักรกฤษณ์ สุขขา

ปี 2553 นางสาวรัตนาภรณ์  คล่องแคล่ว

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อโครงงาน : 

แผนการให้บริการการสื่อสารข้อมูล MPLS

ลูกค้า SME ในย่านธุรกิจต่างจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกจิศึกษา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 

ปี 2557 นางสาวชญณิพัฑฒ์  สอนจูมมาตย์

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชือ่โครงงาน : การเพิม่ศกัยภาพในการสง่มอบสนิคา้
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทยา  กัมพลานนท์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
ผู้นิเทศงาน : คุณวีรยุทธ สุทธวงค์

ม



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ปี 2556

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

นายศราวุฒิ  บุญอบ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การออกแบบเครื่องหยอดกาวแกน

หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

นายชาญกิจ  สุภา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : ปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ : EOE12010001 

กรณีศึกษา บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน)

ย



สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

ปี 2557

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

นางสาวพรรณนิภา  เคนโคก 

นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมหลงัการเกบ็เกีย่วและแปรสภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชือ่โครงงาน : การศกึษาวธิกีำาจดัแมลงทีห่ลงเหลอือยูใ่น

ผลิตภัณฑ์มะตูมอบแห้ง

รางวัลรองอันดับ 3 

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

นายปรัชญา  ศรีสุนทร  

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : ชุดลำาเลียงนอตอัตโนมัติ 

ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี 2555

รางวัลที่ 1 โครงงานสหกิจศึกษา 

นางสาวพัณนิดา  ชินเสน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การติดตั้งชุดควบคุมสายพาน

ลำาเลียง

ร


