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สงวนลิขสิทธิ์

	 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

จัดพิมพ์โดย

	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายนามผู้จัดท�า

	 1.	ผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 ประธาน

	 2.	รองผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 รองประธาน

	 3.	ประธานคณาจารย์นิเทศทุกสาขาวิชา	 คณะท�างาน

	 4.	บุคลากรประจ�าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 คณะท�างาน

	 5.	นางสาวพัชรี	ขอหมั่นกลาง	 คณะท�างาน

	 	 	 และเลขานุการ
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ค�ำน�ำ

	 สหกจิศึกษา	(Cooperative	Education)	เป็นนวตักรรมทางการศกึษาของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี	 ท่ีได้ริเริ่มน�าสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี	เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไป

หาประสบการณต์รงจากการปฏิบัติงานจรงิ	ณ	สถานประกอบการอย่างมีระบบ	ดว้ยความรว่มมอื

จากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 เป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการ

ท�างาน	(Cooperative	and	Work-Integrated	Education	:	CWIE)	โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงาน 

เต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 16	 สัปดาห์อย่าง 

ต่อเนือ่งสหกจิศกึษาเป็นกลไกทีส่�าคญัของการเตรยีมความพร้อมด้านการประกอบอาชพี	(Career	

Development)	และการเข้าสูร่ะบบการท�างานของบณัฑิตก่อนส�าเรจ็การศกึษา	(Employability)

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน	 เนื่องจากสถานศึกษา 

ทุกแห่งจะผลิตบัณฑิตไปสู่อาชีพการงาน	 และผู้ใช้บัณฑิตมีความหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานภาคเอกชน	หรือบัณฑิตอาจประกอบอาชีพอิสระก็ได้	

	 การจัดท�าคู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษาน้ี	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

จัดหางาน	 และโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน	 โดยรวบรวม

และน�าเสนอข้อมูลลักษณะงานสหกิจศึกษาและหัวข้อโครงงานพิเศษที่นักศึกษาสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเคยปฏิบัติ	 เป็นลักษณะงานและโครงงานที่มีประโยชน์ต่อ 

สถานประกอบการและได้ผ่านการรับรองคุณภาพงานจากประธานคณาจารย์นิเทศประจ�า 

สาขาวิชา	 การจัดหางานและโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการนี้	 จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา	 และสถาน 

ประกอบการ	เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ขอขอบพระคุณ 

สถานประกอบการ	 คณาจารย์	 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนท�าให้	 การจัดท�าคู่มือลักษณะงาน

และโครงงานสหกจิศกึษา	ส�าเรจ็เป็นรปูเล่มในครัง้นี	้หากมข้ีอบกพร่องประการใด	ศูนย์สหกจิศึกษา 

และพัฒนาอาชีพใคร่ขออภัยเป็นอย่างสูง	 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บทที่ 1

บทน�า

1.1 นิยามของค�าว่า “สหกิจศึกษา” 

	 สหกจิศกึษา	(Cooperative	Education)	หมายถึง	ระบบการศกึษาทีจ่ดัให้มีการเรยีนการสอน 

ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง	 ณ	 สถานประกอบการ

อย่างมรีะบบ	ด้วยความร่วมมอืจากสถานประกอบการและทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง	เป็นระบบการศกึษา

ที่ผสมผสานการเรียนกับการท�างาน	(Cooperative	and	Work	Integrated	Education:	CWIE)

และถอืเป็นพันธกจิสมัพนัธ์	(Engagement)	ระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการรปูแบบหน่ึง 

(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2557)

1.2 ความส�าคัญของสหกิจศึกษา

	 สหกิจศึกษาทวีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก

ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา	 

โดยมีเป้าประสงค์ท่ีตรงกัน	 คือ	 การเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตผ่านประสบการณ์ท�างานใน 

สถานประกอบการรวมถงึสถานประกอบการประเภทกจิการเพือ่สงัคม	(Social	Enterprise)	เพือ่เป็น 

การพฒันาคณุภาพบณัฑติตามมาตรฐานวชิาการ	มาตรฐานวชิาชพี	และตรงกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน	 ถือเป็นส่วนส�าคัญของการเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ	

(Career	 Development)	 และการเข้าสู่ระบบการท�างานของบัณฑิตก่อนส�าเร็จการศึกษาท�าให้

บัณฑิตสหกิจศึกษามีวิชาชีวิตที่ช่วยให้	“รู้จักตน	รู้จักคน	รู้จักงาน”	(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2557)

1.3 ความเป็นมาของสหกิจศึกษา

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งแรกใน

ประเทศไทย	 สถาปนาขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2533	 เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นผลิตบัณฑิตด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี		อนัเป็นการสนองตอบนโยบายของรฐับาลในการพฒันาก�าลังคนด้วย

การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศท่ีก�าลังพัฒนาสู่

การเป็นประเทศอุตสาหกรรม

	 ในช่วงเวลาน้ันมีผลการส�ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน	 พบว่าองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าบัณฑิตจบใหม่ส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะดังนี้	 1)	พวกทฤษฎีจัด

แต่ปฏิบัติไม่เป็น	 ขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
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เมื่อส�าเร็จการศึกษา	ท�าให้ผู้ใช้บัณฑิตต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา	6	เดือน	9	เดือน	

หรือ	 1	 ปี	 แล้วแต่กรณี	 2)	 มีความรู้แต่ไม่สู้งาน	 เลือกสถานที่ท�างานเฉพาะที่สะดวกสบายอยู่ใน

เมืองใหญ่เท่านั้น	 ไม่ต้องการออกไปท�างานในชนบทห่างไกลหรือไปอยู่ในที่บุกเบิกใหม่	 3)	ภาษา

องักฤษของผูส้�าเรจ็การศกึษายงัอ่อนแอ	ดงันัน้ศาสตราจารย์	ดร.วจิติร	ศรสีอ้าน	อธกิารบดผีูก่้อตัง้	 

จึงได้ให้ความส�าคัญกับภารกิจหลักด้านการสอนและการผลิตบัณฑิต	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้

มาตรฐานทางวชิาการ	มาตรฐานวชิาชพี	และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	จงึได้ศกึษา

แนวทางจากประเทศต่างๆ	ทีไ่ด้ด�าเนนิงานแล้วสามารถแก้ปัญหาเรือ่งเหล่านีไ้ด้ดี	ซึง่พบว่าประเทศ

แคนาดา	มีสถาบันอุดมศึกษาใช้สหกิจศึกษาหรือ	Cooperative	Education	เป็นกลไกการศึกษา

ส�าคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	 และท�าให้บัณฑิตได้รับการยอมรับอย่างสูงในตลาดแรงงาน	 

จงึได้ตดิต่อสมาคมสหกจิศกึษาโลก	(World	Association	for	Cooperative	Education:	WACE)	

เพือ่ขอข้อมลูเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ	และส่งคนไปศกึษาดงูาน	นอกจากนี	้ได้ตดิต่อกบัสถาบนั

อุดมศึกษาบางแห่งในประเทศอังกฤษ	ประเทศเยอรมัน	 ที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะน้ีแล้ว

ได้ผลดี	 หลังจากนั้นจึงตัดสินใจจัดสหกิจศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยโดยพัฒนา

ระบบการศึกษาที่น�าเอาสหกิจศึกษามาใช้ตั้งแต่เริ่มต้น	 ซึ่งเป็นที่มาของการจัดการศึกษา	 3	ภาค 

การศึกษา	 หรือไตรภาค	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อให้เวลาส�าหรับปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาได้เต็มที่	 และนักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา	 4	 ปี	 สหกิจศึกษา 

จงึเป็นสิง่ทีเ่ร่ิมต้นกับการพฒันาระบบการศกึษา	โดยมวีตัถปุระสงค์คอื	1)	เป็นกลไกของการพฒันา 

บัณฑิตให้มีคุณภาพแข่งขันได้	 2)	 ช่วยในการได้งานท�าของบัณฑิต	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว 

มคีวามพร้อมในการท�างาน	เพราะบณัฑติได้เรยีนรูจ้ากการท�างานก่อนส�าเร็จการศกึษา	เป็นโอกาส

ให้ผู้ใช้บัณฑิตรู้จักและสัมผัสผลผลิตก่อนส�าเร็จการศึกษา	ท�าให้มีโอกาสได้งานสูงขึ้น

	 ในด้านการบริหารจัดการภายใต้นโยบาย	“รวมบริการ	ประสานภารกิจ”	ในระยะเริ่มต้น

มหาวิทยาลยัได้จัดตัง้หน่วยงานกลางมฐีานะเป็นโครงการเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบชือ่ว่า	“โครงการ

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”	 (Cooperative	 Education	 and	 Career	 Development	 

Project)”	และได้จัดตั้งเป็น	“ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”	ในปี	พ.ศ.	2552	โดยมีหน้าที่ 

รับผิดชอบการด�าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่การจัดอบรมเตรียมความพร้อม 

ให้แก่นกัศกึษาก่อนไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษา	การจดัหาต�าแหน่งงานสหกจิศกึษา	การพฒันาอาชพี

รวมถึงการประสานงานกับส�านักวิชาต่างๆ	 และสถานประกอบการ	 โดยมีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา	ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปีการศึกษา	2557	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	19,708	คน
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1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้ก�าหนดปรัชญา	 

วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย	ดังนี้		

 ปรัชญา  :	สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้	รู้จักตน	รู้จักคน	รู้จักงาน

 วิสัยทัศน์ :	มุง่มัน่ให้บรกิารท่ีเป็นเลศิ	และด�ารงความเป็นผูน้�าสหกจิศึกษาของประเทศ 

	 	 	 	 	 เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	

 พันธกิจ

	 	 1)	 จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา	และ

ตรงกับสาขาวิชาชีพ

	 	 2)	 จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุกๆด้านที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน 

สถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

	 	 3)	 ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที	 ถูกต้อง	แม่นย�า	 สอดคล้อง

กับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 	 4)	 พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

1.5 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

	 1)	 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ	(Career	Development)	

และเสริมทักษะ	 และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท�างาน	 (Employability)	 และ 

การเป็นผู้ประกอบการ	(Entrepreneurship)

	 2)	 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านวิชาการ	วิชาชีพ	และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาใน

รูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

	 3)	 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน	ภาครัฐ	และภาคสังคม	ได้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

	 4)	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐาน	และตรง

กับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

	 5)	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ	 วิสาหกิจสังคม	 และสถาบัน

อุดมศึกษาผ่านนักศึกษา	สหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ	อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น
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บทที่ 2

การจัดสหกิจศึกษา

	 สหกิจศึกษา	(Cooperative	Education)	เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 ที่ได้ริเริ่มน�าสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน	 ใน

ระดบัปรญิญาตร	ีเป็นระบบการศกึษาทีจ่ดัให้มีการเรยีนการสอนในสถานศกึษาสลบักบัการไปหา

ประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตังิานจรงิ	ณ	สถานประกอบการอย่างมรีะบบ	ด้วยความร่วมมอืจาก

สถานประกอบการและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	เป็นระบบการศกึษาทีผ่สมผสานการเรยีนกบัการท�างาน	

(Cooperative	and	Work-Integrated	Education	:	CWIE)	โดยนกัศกึษาต้องปฏบิติังานเตม็เวลา 

เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 16	 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง 

สหกิจศึกษาเป็นกลไกท่ีส�าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ	 (Career	 

Development)	และการเข้าสูร่ะบบการท�างานของบณัฑิตก่อนส�าเรจ็การศกึษา	(Employability)	

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน	 เนื่องจากสถานศึกษา 

ทุกแห่งจะผลิตบัณฑิตไปสู่อาชีพการงาน	 และผู้ใช้บัณฑิตมีความหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานภาคเอกชน	หรือบัณฑิตอาจประกอบอาชีพอิสระก็ได้

2.1 หลักสูตรสหกิจศึกษา

	 เพื่อให้การด�าเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ได้จัดระบบการศึกษาเป็นระบบไตรภาค	 (Trimester)	 โดยใน	 

1	ปีการศึกษาประกอบด้วย	3	ภาคการศึกษา	ในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะส�าคัญดังนี้

	 1)	 สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับส�าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชายกเว้นสาขาวิชา

แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์	 โดยนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาได้	 ต้องมีคุณสมบัต ิ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา	 พ.ศ.	 2554	 และประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เรื่องเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

	 2)	 การจดัภาคการศกึษาสหกิจศึกษาจะจดัอยู่ในภาคการศึกษาที	่1	และ	2	ของปีที	่4	ทัง้นี้

แต่ละสาขาวิชาได้ก�าหนดภาคสหกิจศึกษาที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานไว้ในแผนการเรียน

	 3)	 จ�านวนภาคการศึกษาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย	 1	 ภาคการ

ศึกษาแต่ไม่มากกว่า	3	ภาคการศึกษา

	 4)	 ระยะเวลาการปฏบิตังิานสหกจิศกึษานกัศึกษาต้องไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษาเป็นระยะ

เวลาไม่ต�่ากว่า	16	สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
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	 5)	 นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถาน 

ประกอบการ

	 6)	 การอบรมเตรยีมความพร้อมนกัศกึษาในภาคการศกึษาก่อนไปปฏิบตังิานสหกจิศึกษา

จะมีการอบรมนักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	 (Pre	Co-op)	 โดยมีหัวข้อการอบรมต่างๆ

เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการท�างานก่อนไปปฏิบัติงาน	ณ	สถานประกอบการ

	 7)	 จ�านวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับ	 1	

หน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับ	8	หน่วยกิต

2.2 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 (The	 Center	

for	Cooperative	Education	and	Career	Development)	เพื่อท�าหน้าที่เตรียมความพร้อม

นักศึกษา	 จัดหางานสหกิจศึกษา	 จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	 ประสาน

งานระหว่างนักศึกษา	 คณาจารย์นิเทศกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา	 จัดกิจกรรม 

เสริมสร้างทักษะและการพัฒนาตนเอง	 และให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน 

การเลือกสถานประกอบการและอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา	 ในการด�าเนินงานสหกิจศึกษา 

จะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 1)	 คณาจารย์นเิทศ	(Cooperative	Advisor)	เป็นคณาจารย์ประจ�าสาขาวชิาทีม่นีกัศกึษา

สหกิจศึกษา

	 2)	 ประธานคณาจารย์นิเทศ	 (Chief	 Cooperative	Advisor)	 เป็นคณาจารย์นิเทศหรือ

เป็นหวัหน้าสาขาวชิา	หรอืคณาจารย์ท่านหนึง่ท่านใดในสาขาวชิาทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังจากอธกิารบดี

	 3)	 เจ้าหน้าทีส่หกจิศกึษา	(Cooperative	Coordinator)	เป็นผูร้บัผดิชอบในการประสาน

งานและอ�านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ	คณาจารย์	และนกัศึกษาในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั

สหกิจศึกษา

2.3 สาขาวิชาที่ก�าหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาในแผนการเรียน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้บรรจุ“สหกิจศึกษา”	 (Cooperative	 Education)	 

ในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา	 2536	 ซึ่งจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในสถานประกอบการรุ่นแรกในปีการศึกษา	 2538	 จนถึงปีการศึกษา	 2557	 มีนักศึกษาผ่านการ

ปฏบิตังิานสหกิจศกึษารวมจ�านวนทัง้สิน้	19,708	คน	โดยสาขาวชิาทีก่�าหนดหลกัสตูรสหกิจศกึษา

ในแผนการเรียนมีดังนี้
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ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
	 -	วิศวกรรมเครื่องกล
	 -	วิศวกรรมยานยนต์
	 -	วิศวกรรมอากาศยาน
	 -	วิศวกรรมการผลิต
	 -	วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
	 -	วิศวกรรมโลหการ
	 -	วิศวกรรมเซรามิก
	 -	วิศวกรรมพอลิเมอร์
	 -	วิศวกรรมเคมี
	 -	 เทคโนโลยีธรณี
	 -	วิศวกรรมโยธา

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
	 -	 เทคโนโลยีการผลิตพืช	 -	 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
	 -	 เทคโนโลยีอาหาร

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
	 -	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	 -	 สาขาวิชาเคมี
	 -	สาขาวิชาฟิสิกส์	 -	 สาขาวิชาชีววิทยา
	 -	สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์
	 -	อนามัยสิ่งแวดล้อม	 -	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

	 -	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 -	 นิเทศศาสตร์	 -	 สารสนเทศศึกษา

	 	 	 -	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 -	 ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ

	 -	 เทคโนโลยีการจัดการ

	 	 	 -	 การจัดการการตลาด	 -	 การจัดการโลจิสติกส์

	 	 	 -	 การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ

 

	 -	วิศวกรรมไฟฟ้า
	 -	วิศวกรรมโทรคมนาคม
	 -	วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
	 -	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	 -	วิศวกรรมอุตสาหการ
	 -	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
	 -	วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
	 -	วิศวกรรมธรณี
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2.4 กระบวนการและมาตรฐานการด�าเนินงานสหกิจศึกษา

	 ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี	มกีารด�าเนนิงานสหกจิศึกษา	โดยองิเกณฑ์มาตรฐานการ

ด�าเนนิงานสหกจิศกึษาทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	และสมาคมศึกษาไทย

ดังนี้

บทบำทของ
ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนกำรสหกิจศึกษำ

ก่อนปฏิบัติงำน ระหว่ำงปฏิบัติงำน หลังกำรปฏิบัติงำน

ศูนย์สหกิจศึกษา 1)	 จัดหางานสหกิจศึกษา
เตรียมความพร้อมให้กบั
นักศึกษา

2)	 ประสานกับคณาจารย์
นิ เทศ	 ในการรับรอง
คุณภาพงาน

3)	 ประกาศงานสหกจิศกึษา
4)	 ป ร ะ ส า น กั บ ส ถ า น

ประกอบการในการ
สมัครงานและคัดเลือก
นักศึกษา

5)	 แจ้งส่งตวันกัศกึษาให้กบั
สถานประกอบการ

1)	 ติดตาม	 ดูแลนักศึกษา	
ในการรายงานความ
ก้าวหน้า

2)	 สนับสนุน	 และประสาน	
ดูแลการเดินทางนิเทศ
งานของคณาจารย์

3)	 รวบรวมผลประ เมิน
การปฏิบัติงานและผล
ประเมินโครงงานงาน
สหกิจศึกษาจากสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
คณาจารย์นิเทศ

1)	 ประสานการจัดกิจกรรม
สะท้อนการเรียนรู ้หรือ
กิจกรรมสัมมนาหลั ง
กลับจากสถานประกอบ
การ

2)	 จัดท�ารายงานผลการ
ด�าเนินงานสหกิจศึกษา
ประจ�าภาคการศึกษา	
ประจ�าปีการศึกษา

คณาจารย์นิเทศ 1)	 รับรองงานคุณภาพ
2)	 ให้ค�าปรกึษาในการเลอืก

สถานประกอบการ
3)	 ให ้ ค� าแนะน� า ในการ 

เตรียมตัวไปปฏิบัติงาน

1)	 ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ
แผนการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา

2)	 ติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา

3)	 ไปนิเทศงาน	 ณ	 สถาน
ประกอบการอย่างน้อย	
1	ครั้ง

4)	 เข ้าร ่วมรับฟ ังการน�า
เสนอผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสัปดาห์
สุ ด ท ้ า ย 	 ณ 	 ส ถ า น
ประกอบการ	(บางกรณี)

1)	 ร่วมกิจกรรมสมัมนาหลงั
กลับจากสหกิจศึกษา

2)	 ให้ค�าแนะน�านกัศกึษาใน
การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง
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บทบำทของ
ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนกำรสหกิจศึกษำ

ก่อนปฏิบัติงำน ระหว่ำงปฏิบัติงำน หลังกำรปฏิบัติงำน

นักศึกษา 1)	 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีศูนย์ฯ
จัด

2) เรยีนรายวชิา	Pre	Co-op
3)	 ตรวจสอบคุณสมบัต	ิ

ก่อนการสมัครงาน
4)	 พบคณาจารย์นิเทศเพ่ือ

รับค� าป รึกษาในการ
เลือกสถานประกอบการ

5)	 จัดท�าชุดใบสมัครงาน
และประสานกับศูนย์ฯ	
ในการสมัครงาน

6)	 ประสานกับศูนย์ฯ	 ใน
การตดิตามผลการสมัคร
งาน	เพือ่รบัทราบผลการ
คัดเลือกและเตรียมตัว
ไปปฏิบัติงาน

1)	 ไปรายงานตัว	ณ	 สถาน
ประกอบการ

2)	 เข ้าร ่วมกิจกรรมการ
ปฐมนิ เทศของสถาน
ประกอบการ

3)	 ไ ป ร า ย ง า น ตั ว กั บ
พนักงานที่ปรึกษา

4)	 นัก ศึกษาเรี ยน รู ้ และ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ที่
พนักงานที่ปรึกษามอบ
หมาย	ตลอดจนหารือใน
การจดัท�าโครงงานสหกจิ
ศึกษา

5)	 รายงานความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน	 ต่อ
พนักงานท่ีปรึกษาและ
คณาจารย์นิเทศ

6)	 บั นทึ กผลการปฏิบั ติ
งานและจัดท�ารายงาน
วิชาการ	 เพ่ือเสนอผล
การปฏิบัติงาน

7)	 น�าเสนอผลการปฏิบัติ
งาน	 โครงงานสหกิจ
ศึกษา	ต่อผู้บริหารสถาน
ประกอบการ

8)	 จดัส่งรายงานวชิาการกบั
พนักงานที่ปรึกษา

1)	 นักศึกษาส ่ งรายงาน
วชิาการต่ออาจารย์นเิทศ

2)	 นั ก ศึ ก ษ า เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมสัมมนาหลั ง
กลับจากสถานประกอบ
การ	 น�าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน

3)	 นกัศกึษารบัทราบผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
จากพนักงานที่ปรึกษา
และคณาจารย์นิเทศ

4)	 นักศึกษาประเมินตนเอง	
แจ้งผลสะท้อนการเรียน
รู ้ จากการปฏิบัติ งาน 
สหกิจศึกษา
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บทบำทของ
ผู้เกี่ยวข้อง

กระบวนกำรสหกิจศึกษำ

ก่อนปฏิบัติงำน ระหว่ำงปฏิบัติงำน หลังกำรปฏิบัติงำน

สถานประกอบการ 1)	 ก�าหนดงาน	 หรือโครง
งาน	 และพนักงานท่ี
ปรึกษาให้กับนักศึกษา	

2)	 แจ้งข้อมูลความต้องการ	
และรายละเอียดงาน 
สหกิจศึกษาเข ้ามายัง
ศูนย์ฯ

3)	 ประสานเจ้าหน้าทีศ่นูย์ฯ	
ในการคัดเลือกและ	แจ้ง
ผลการคัดเลือกนกัศึกษา

1)	 รับการรายงานตัวเข ้า
ปฏิบัติงานของนักศึกษา

2)	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	
และเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา

3)	 ติดตามความก้าวหน้า
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
นักศึกษา

4)	 รับทราบการมานิเทศ
งานของคณาจารย์

5)	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า
นักศึกษาในการจัดท�า
โครงงานและรายงาน
วิชาการ

6)	 รั บ ฟ ั ง ก า ร น� า เ ส น อ
รายงานความก้าวหน้า	
รายงานผลการปฏิบัติ
งาน

7)	 ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของนักศึกษา	 และ
รายงานวิชาการของ
นักศึกษา

1)	 พนักงานที่ปรึกษาหรือ										
ผู ้ ประสานงาน	 ของ
หน่วยงานสะท้อนผลการ
ด�าเนินงาน		สหกิจศึกษา
ให้หน่วยงานทราบ

2.5 ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ

	 ในปีการศึกษา	 2556	 มีสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน	 จ�านวน	

793	แหง่	ซึ่งได้ให้ความคดิเหน็ต่อการจดัสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี	ดังแสดง

ในแผนภูมิที่	1
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แผนภูมิที่ 1: ประโยชน์ของสหกิจศึกษำที่มีผลต่อสถำนประกอบกำร

	 -		 ประโยชน์ของการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.40	

	 -		 ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.38	

	 -		 โอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการ	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.32	

	 -		 โอกาสคัดเลือกเป็นพนักงาน	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.23	

2.6 ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

	 ในปีการศึกษา	2556	มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	จ�านวน	 

1,589	 คน	 ซึ่งนักศึกษาได้ประเมินตนเองหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะส่วนตนว่ามพีฒันาการทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงเพยีงใด	พบว่านกัศกึษามพีฒันาการในด้าน

ต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นโดยค่าเฉลี่ยสูงสุด	5	อันดับแรกได้แก่

	 1.		ความมีระเบียบวินัย	ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร	เพิ่มขึ้นระดับคะแนนเฉลี่ย	3.32	

	 2.		มนุษยสัมพันธ์	และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	เพิ่มขึ้นระดับคะแนนเฉลี่ย	3.31
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	 3.	บุคลิกภาพ	การวางตัว	และการปรับตัวเข้ากับสังคม	เพิ่มขึ้นระดับคะแนนเฉลี่ย	3.29

	 4.		มีความมุ่งมั่นและต้องการความส�าเร็จมากขึ้น	เพิ่มขึ้นระดับคะแนนเฉลี่ย	3.28

	 5.		มีวุฒิภาวะและมีความรับผิดชอบมากขึ้น	 และมีวุฒิภาวะ	 และการรู้จักประมาณตน 

เพิ่มขึ้นระดับคะแนนเฉลี่ย	3.24

แผนภูมิที่ 2: ผลการประเมินพัฒนาการของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะหลังกลับจาก

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

	 นอกจากนี้	 นักศึกษายังได้ให้ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่อาชีพ

ของนักศึกษา	ดังนี้	

	 -	 ช่วยลดระยะเวลาในการปรับตัวและเรียนรู้งาน	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.24

	 -	 ช่วยให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกว่า	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.18

	 -	 ช่วยท�าให้รู้ความถนดัของตนเองทีจ่ะสามารถเลอืกงานอาชีพได้ถกูต้อง	มรีะดบัคะแนน 

	 	 เฉลี่ย	4.16
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	 -	 ช่วยเสริมทักษะในการหางาน	 มีโอกาสได้งานเร็ว	 และได้งานที่ดี	 มีระดับคะแนน 

	 	 เฉลี่ย	4.14

	 -	 ช่วยท�าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	4.03	

	 -	 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส�าเร็จการศึกษา	มีระดับคะแนนเฉลี่ย	3.94	

	 -	 คาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	 เพราะประสบการณ์ 

	 	 จากการท�างาน	ท�าให้เข้าใจวิชาการมากขึ้น		มีระดับคะแนนเฉลี่ย	3.94

แผนภูมิที่ 3: ความเห็นของนักศึกษา ต่อประโยชน์ของการได้ปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาเมื่อเข้าสู่อาชีพ
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บทที่ 3

ลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา

	 สหกจิศกึษา	เป็นระบบการศกึษาทีจ่ดัให้มกีารเรยีนการสอนในสถานศึกษา	สลบักบัการไป 
หาประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตังิานจรงิ	ณ	สถานประกอบการอย่างมรีะบบ	ผ่านการมอบหมาย
งานหรอืโครงงานทีก่่อเกดิประโยชน์ต่อสถานประกอบการ	ในการคดิโครงงานสหกจิศกึษาควรต้อง
เริม่จากการหาข้อมลูจากสถานประกอบการในเรือ่งปัญหาทีเ่กิดจากการปฏบิตังิาน	ความต้องการ
พัฒนากระบวนการท�างานหรือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถได้จากการ
พูดคุยปรึกษาหารือระหว่างคณาจารย์นิเทศกับผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าหน่วยงาน	หรือผู้บริหาร
ของสถานประกอบการ	 รวมทั้งการประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลของคณาจารย์ซ่ึงเป็นผู้มี
ความรู้อย่างดีในวิชาชีพ	ข้อมูลดังกล่าวเมื่อน�ามาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลของสาขาวิชา	ได้แก่	
ลักษณะรายวิชาที่เปิดสอนและความรู้ความสามารถของนักศึกษา	จะช่วยให้คณาจารย์นิเทศมอง
เห็นภาพลักษณะงานที่สามารถด�าเนินการเป็นโครงงานได้
	 ลกัษณะงานและโครงงานสหกจิศกึษาทีม่คีณุภาพ	เป็นเครือ่งมือหนึง่ในระบบสหกจิศึกษา
ทีจ่ะช่วยพฒันาคุณภาพบัณฑติตามมาตรฐานวชิาการ	มาตรฐานวชิาชีพ	และตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน	 ถือเป็นส่วนส�าคัญของการเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านการประกอบ
อาชีพ	(Career	Development)	และการเข้าสู่ระบบการท�างานของบัณฑิตก่อนส�าเร็จการศึกษา	
(Employability)	 อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

3.1 ลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ
	 ลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ	จะมีลักษณะที่ส�าคัญดังนี้	
	 1)	 เป็นงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ	 โดยอาจเป็นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานที่ด�าเนินการอยู่	หรืองานล้นมือที่พนักงานประจ�าไม่มีเวลาท�า
	 2)	 เป็นงานประจ�าหรือโครงงานที่ระบุหน้าที่	(Job	Description)	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	
และเป้าหมายของงานที่ชัดเจนที่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	16	สัปดาห์
	 3)	 เป็นงานที่ตรงกับหลักสูตรหรือสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
	 4)	 เป็นงานที่มีผู้นิเทศงาน	(Job	Supervisor)	มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก�าหนด
	 5)	 เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย
	 6)	 เป็นงานทีน่กัศกึษามโีอกาสได้ใช้ความรูค้วามสามารถในวชิาชีพอย่างเตม็ที	่โดยก�าหนด
ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในหลายๆ	ด้าน	
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เช่น	ทักษะผู้น�า	ทักษะการบริหารจัดการ	ทักษะการตัดสินใจ	ทักษะการสื่อสาร	และทักษะการ 

แก้ปัญหา	เป็นต้น

	 7)	 เป็นงานที่มีค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการเหมาะสม

3.2 กระบวนการหางานและโครงงานสหกิจศึกษา

	 การด�าเนนิการตามกระบวนการหางาน	และโครงงานสหกจิศกึษาทีถ่กูต้องและได้มาตรฐาน

จะส่งผลให้ได้รับงานคุณภาพส�าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย	 

3	ขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดงานโดยสถานประกอบการ

	 	 ในขั้นตอนนี้	 หน่วยงานสหกิจศึกษาควรแจ้งให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้าถึง

การก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบัติว่าควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ	

ต�าแหน่งงาน	 ลักษณะงาน	 ขอบเขตเน้ือหางาน	 วันและเวลาท�างาน	 ฝ่ายงานที่สังกัด	 ช่ือผู้นิเทศ

งาน	และคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานนี้	

 ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณารับรองานโดยสาขาวิชา

	 	 เมือ่ได้รับข้อมลูเก่ียวกบังานทีส่ถานประกอบการแจ้งมาแล้ว	หน่วยงานสหกิจศกึษาต้อง

ส่งข้อมลูงานดงักล่าวให้อาจารย์ในสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบการประสานงานเรือ่งสหกจิศกึษา	(Co-op	

Advisor)	พจิารณาว่างานทีส่ถานประกอบการเสนอมาตรงกบัสาขาวชิาทีน่กัศึกษาเรยีนอยูห่รอืไม่	

ลักษณะงานยากเกินความสามารถของนักศึกษาหรือไม่	หรือง่ายเกินไปโดยที่นักศึกษาไม่มีโอกาส

ใช้ความรูท้ีเ่รียนมา	โดยอาจารย์ท่านดงักล่าวอาจเชญิคณาจารย์ทัง้สาขาวชิาร่วมพจิารณาด้วยกไ็ด้

 ขั้นตอนที่ 3 น�างานที่ผ่านการรับรองประกาศให้นักศึกษาทราบ

	 	 เมื่อคณาจารย์ในสาขาวิชาให้ความเห็นชอบโดยการรับรองงานที่เสนอมาแล้ว	 จึงส่ง

ข้อมูลงานที่รับรองให้หน่วยงานสหกิจศึกษาประกาศให้นักศึกษาทราบเพ่ือการสมัครงานต่อไป	

ทั้งนี้	การด�าเนินการทั้งสามขั้นตอนดังกล่าวควรด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองภาคการศึกษา

ก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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แผนภูมิที่ 4: กระบวนการหางานสหกิจศึกษา

3.3 ตัวอย่างลักษณะงานและหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา

	 ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร	ีได้รวบรวมลกัษณะงาน

และโครงงานสหกจิศกึษา	ทีส่ถานประกอบการได้เสนอผ่านศูนย์ฯ	และผ่านการรบัรองจากประธาน

คณาจารย์นิเทศประจ�าสาขาวิชา	 และเป็นงานท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี	ได้ปฏิบัติจริง	โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้
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สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
เนื้อหำหลักสูตร
	 เน้นความรู้ความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีที่ส�าคัญและเสริมด้วยการปฏิบัติการในห้องทดลองตลอดจน
พัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นเพื่อน�าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลอันหลากหลาย	 เช่น 
การออกแบบและการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกลและยานยนต์	 การวิเคราะห์กลไกและการท�างานของ 
เครื่องจักรกลประเภทต่างๆ	การแปรรูปพลังงานการวิเคราะห์ออกแบบระบบปรับอากาศ	ระบบควบคุมอัตโนมัติ	
และระบบความร้อน	เป็นต้น

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ความเข้าใจหลักการส�าคัญของอุปกรณ์และกระบวนการทางกลประเภทต่างๆ
 •	ความคุ้นเคยกับเครื่องจักรกลและกระบวนการทางกลต่างๆ	ที่ได้จากการปฏิบัติการในห้องทดลอง
 •	การเขียนแบบออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนจักรกล	โดยการช่วยของคอมพิวเตอร์	(CAD/CAM)	รวมทั้ง	
	 		การผลิตด้วยเครื่องผลิตที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(เครื่อง	CNC)
 •	ภาษาอังกฤษทั่วไปและศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
	 งานออกแบบเขียนแบบการผลิตการวิเคราะห์วิจัยปัญหาและงานปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลทุกประเภท	 เช่นชิ้นส่วนยานยนต์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ	 เครื่องยนต์กลไกทั้งหลาย	 ระบบ 
ความร้อน/ความเย็น	ระบบควบคุมอัตโนมัติจักรกลในกระบวนการผลิตอาหาร	สิ่งทอวัสดุต่างๆ

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร	
งานซ่อมบ�ารุง

-		งานซ่อมบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบอัตโนมัติ
ต่างๆ

-		งานออกแบบวางผังการติดตั้งเครื่องจักรกล
-		งานประกอบและติดตั้ ง เครื่องจักรรักษา 

สิ่งแวดล้อม
-		งานรบัแจ้งซ่อม	งานซ่อมและจัดท�ารายงานการ

ซ่อม
-		วิเคราะห์	 วางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เครื่องจักร

-	ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ	
ส�าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และ
ชิ้นส่วนรถยนต์

-	วงจรไฮดรอลิกและนิวเมติกของ
เครื่องสลิตเตอร์

-	การเพ่ิมประสิทธิภาพงานเพลา
ถ่วงดุล	เบอร์	1,	2

-	คู่มือการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง
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สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer)

-		งานออกแบบระบบการผลิต	กระบวนการผลิต	
ออกแบบเครื่องมือ	อุปกรณ์การผลิต

-		ดูแล	 ตรวจสอบเครื่องมือ	 เครื่องจักรท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต	

-		ควบคุมเครื่องจักร	ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
-		ดูแล	 ควบคุมกระบวนการผลิต	 การข้ึนรูป	

Forming	 การดันชิ้นงานโดยเครื่อง	 CNC	 
การตัด	การเชื่อมทองเหลือ	(บัดกรี)

-		พัฒนาและศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
เวลา	เครื่อง	Molding	Line	และ	Sand	Plant

-		ร ่วมกับฝ่ายต่างๆ	 ในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	และการผลิต

-	การออกแบบกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์

-	เคลือบเซรามิกส ์ส� าหรับป ั ๊ ม
หอคอยเย็นแบบหมุนเวียน

-	กระบวนการผลติน�า้ตาลทรายดบิ
และปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนในมอเตอร์ไฟฟ้า	DC

-		เครื่องแยกขนาดเม็ดพลาสติก

ผู้ช่วยวิศวกร
โครงกำร (Project 
Engineer) 

-	งานพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ
-	งานควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบปรับ

อากาศระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง
-	งานถอดแบบ	ประมาณราคา	เขียนแบบ	Shop	

และ	As	built	Drawing	จัดท�าข้อมูลวิศวกรรม
เครื่องกล

-	ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับเครือ่งจักรกลการผลติ	เพ่ือ
สั่งซื้อ	น�าเข้าจากต่างประเทศ

-	ประสานงานงานขาย	งานน�าเข้าเครือ่งจักรจาก
ต่างประเทศ	งานบริการให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า
รวมถึงการอบรมวิธีการใช้	และการบ�ารุงรักษา

-	การพัฒนาเครื่องร่อนทราย
-	การพิจารณาการติดตั้งเครนของ

หน่วยงานแผนกพ่นสี
-	ออกแบบเครื่องช่วยในการตรวจ

สอบใบพัดมอเตอร์แตก
-	แผนคาดการณ์ความก้าวหน้าของ

งานระบบประกอบอาคาร
-	การพัฒนาส่ือการสอนให ้กับ

พนักงาน
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สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์
เนื้อหำหลักสูตร
	 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
ทีท่นัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการออกแบบ	การผลิตชิน้ส่วนและการประกอบยานยนต์	ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของการผลิตยานยนต์โดยรวม	 ในการจัดหลักสูตรการศึกษาได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้าน 
ต่างๆ	 เช่น	 ด้านวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา	 เพื่อประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับวิศวกร 
ยานยนต์	 มีความเข้าใจระบบการท�างานของชิ้นส่วนต่างๆ	 ในยานยนต์เป็นอย่างดีมีความรู้ความสามารถในการ
ควบคุมและออกแบบระบบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน	และกระบวนการประกอบยานยนต์

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน	CAD/CAM/CAE
 •	มีความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตประเภทต่างๆ
 •	มีความเข้าใจในกระบวนการประกอบยานยนต์ประเภทต่างๆ
 •	มีความรู้ในการออกแบบ	ปรับปรุง	เครื่องยนต์	ที่ใช้กับยานยนต์ประเภทต่างๆ
 •	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของวัสดุเป็นอย่างดี
 •	มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ	โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์
 •	งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์	โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 •	งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการประกอบยานยนต์
 •	งานด้านการวางแผนการผลิตยานยนต์
 •	งานด้านการออกแบบยานยนต์

สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์

ต�ำแหน่งำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-	ออกแบบ	 เขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์	 ด้วย
โปรแกรม	AutoCAD/Solid	work

-		ออกแบบแม่พิมพ์	โดยใช้	UG,	AutoCAD
-		ตรวจสอบและค้นหาสาเหตอุาการผิดปกตขิอง

รถยนต์	ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
-		การวิเคราะห์สาเหตุที่ท�าให้ชิ้นงานแตกหัก	

วิเคราะห์	 stress	 คงค้างในเนื้อวัสดุหลังการ
ถอดแบบ

-		การออกแบบผลิตงานตัวอย่าง
-		โครงงานสร้างชุดจ�าลองปัญหา

การเยื้องศูนย์กลางการหมุนของ
เครื่องจักร

-	การออกแบบ	 Jig	 and	 Fixture	
เพื่อแก้ไขปัญหา	air	pocket

-		ออกแบบตัว	 stopper	 บนราง
ล�าเลียง
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สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์

ต�ำแหน่งำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer) 
และซ่อมบ�ำรุง

-	การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	
ช่วยงานวิศวกรในการวางแผนการผลิต

-		วางสายไฟรถยนต์	 เขียนโปรแกรม	 ยกเลิก	
IMMO	ใช้คอมพิวเตอร์	ตรวจปัญหา	ECU

-		ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต	 การข้ึนรูป	
Forming	 การดันชิ้นงานโดยเครื่อง	 CNC	 
การเชื่อมทองเหลือ	(บัดกรี)

-		ตรวจสอบความผิดปกติของการท�างานในสาย
การผลิต

-		ดูแลวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักร	 ลด
เวลาการ	 setup	 เครื่องจักรก่อนการผลิต 
จับเวลาการท�างานของเครื่องจักรในการผลิต
ในแต่ละ	OP

-		ออกแบบและจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงานในรายการผลิต

-		บ�ารุงรักษาตรวจเช็คสภาพรถยนต์	 และรถ
บรรทุกของบริษัท

-		ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลด
ต้นทุน

-	สร้างและแก้ไขปรับปรุงเอกสาร
ที่มีอยู ่ปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ	FAA	(Federal	
Aviation	Administration)

-		ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
-		การจัดท�าอ่างชุบน�้ามัน	 ส�าหรับ

ชุบชิ้นงาน	แบบใหม่
-		การเชื่อมพลาสติกโดยระบบ 

อุลตร้าโซนิค
-	การออกแบบปรับปรุง	 Anvil	 

เพื่อลดความร้อน

ผู้ช่วยวิศวกร Q.A. 
ประกันคุณภำพ/
Q.C. ตรวจสอบ
คุณภำพ

-		ตรวจสอบวัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์และสินค ้า
ส�าเรจ็รปู	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด

-		ช่วยงานทดสอบยางนอกรถยนต์	และยางในรถ
จักรยานยนต์

-		ดูแลงานทดสอบ	 Reliability	 ของวัสดุภายใต้
ภาวะความสั่นสะเทือนและงานด้านมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

-		จัดท�าฐานข้อมูล	 และเข้าส�ารวจโรงงานผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในโครงการต่างๆ	 ของแผนก
พัฒนาบุคลากร

-	ตรวจสอบและวเิคราะห์หาสาเหตคุวามผดิปกติ
หรือความเสียหายของรถยนต์ที่มารับบริการ	
วิเคราะห์ตามลักษณะอาการ	 และเป็นผู้ช่วย
หัวหน้าช่างในการลงมือปฏิบัติ

-		ทดสอบมลพิษไอเสียของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

-	การทดสอบคุณสมบตัขิองชิน้งาน
ทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการ
ทดสอบต่างๆ	 เช่น	 การทดสอบ
แรงดึง	การทดสอบการกระแทก

-		การวิเคราะห์ระบบการวัด
-	ศึกษาการเสียหายของมอเตอร์

จากการเยื้ องศูนย ์ของเพลา
มอเตอร์
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สำขำวิชำวิศวกรรมอำกำศยำน
เนื้อหำหลักสูตร
	 มุง่เน้นให้นกัศกึษามคีวามรู้ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกับวศิวกรรมอากาศยาน	โดยมุง่เน้นให้มคีวาม
เข้าใจในการท�างานของส่วนประกอบต่างๆ	ในอากาศยาน	เช่น	ระบบต้นก�าลงั	ระบบควบคมุ	ระบบไฟฟ้าและระบบ
ความปลอดภัยต่างๆ	ของอากาศยาน	มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้มีความเข้าใจในด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	หรือ
ระบบต่างๆ	ของอากาศยาน	อีกทั้งมีการฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐานใน
อตุสาหกรรมการบิน	นอกจากนัน้ยงัมกีารสร้างทักษะด้านภาษาองักฤษเฉพาะทางส�าหรบัด้านอตุสาหกรรมการบนิ

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบมาตรฐาน	ISO
 •	ภาษาอังกฤษส�าหรับอุตสาหกรรมการบิน
 •	มีความเข้าใจในกระบวนการประกอบยานยนต์ประเภทต่างๆ
 •	มีความรู้ในการออกแบบ	ปรับปรุง	เครื่องยนต์	ที่ใช้กับยานยนต์ประเภทต่างๆ
 •	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของวัสดุเป็นอย่างดี
 •	มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ	โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์
 •	งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์	โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 •	งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการประกอบยานยนต์
 •	งานด้านการวางแผนการผลิตยานยนต์
 •	งานด้านการออกแบบยานยนต์

สำขำวิชำวิศวกรรมอำกำศยำน

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์/ควบคุม
ระบบสื่อสำร

-		ออกแบบ	วิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน
-		เขียนแบบ	 Jig	 &	 Fixture	 CAD/CAM,	 CNC	

ประกอบชิ้นส่วนงาน
-		การผลิตชิ้นส่วนตกแต่งเครื่องบิน	เช่น	เบาะนั่ง	

ที่นั่งเด็ก	อุปกรณ์ล็อคในครัว
-		ระบบสื่อสารการบินทางอากาศ
-		ระบบควบคุมจราจรทางอากาศ

-	วเิคราะห์โปรแกรมจ�าลองการไหล
ด้วยคอมพิวเตอร์

-		ระบบ	 static	 discharge	 in	 
aircraft

-		ออกแบบJ IG เพื่ อการดัดท ่อ
อะลูมิเนียม
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สำขำวิชำวิศวกรรมอำกำศยำน

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกรซ่อม

บ�ำรุง/ตรวจเช็ค

ควำมพร้อมของ

อำกำศยำน

-		จัดเตรียมเอกสาร	Maintenance	Aircrafts
-		วางแผนการซ ่อมบ�ารุ ง เครื่ องบิน	 L ine	 

Maintenance
-		งานซ ่อมบ�ารุงถอดประกอบชิ้นส ่วนของ

อากาศยาน
-		งานด้านการให้ค�าปรกึษาด้านวางแผนการซ่อม

บ�ารุง	และการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
-		ตรวจเช็คสภาพเครื่องบินเบื้องต้นก่อนท้ัง 

ขาเข้า	ขาออก	(Around	Check)

-		การจัดเก็บเอกสารของเครื่องบิน
-		ส รุปลั กษณะงานของแผนก 

ซ่อมบ�ารุง
-		ดูการปฏิบัติงานและท�ารายงาน

เกี่ ย วกับการถอด	 และการ 
ประกอบพาร์ทในห้องผู้โดยสาร

-		ใบสั่งงานและบันทึกการซ ่อม
บ�ารุง

-		ระบบฐานข้อมูลการซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน

-	การซ่อมบ�ารุงอากาศยานในลาน
จอดของ	Airbus	A320
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สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต
เนื้อหำหลักสูตร
	 เน้นความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติศึกษาด้านทฤษฎีทางด้านการผลิต	 การควบคุมการผลิต	 การควบคุม
คุณภาพ	 ระบบกลไกอัตโนมัติ	 การขึ้นรูปวัสดุประเภทต่างๆ	 ศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการออกแบบและ
ผลติผลติภณัฑ์ประเภทต่างๆ	ศกึษาการออกแบบผลติภัณฑ์ด้วยการใช้คอมพวิเตอร์	การวเิคราะห์กระบวนการผลติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีความช�านาญในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
กบักระบวนการผลติ	โดยเฉพาะเครือ่งมือมาตรฐานท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมทีท่นัสมยัทัว่ไป	การฝึกใช้เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม	 ให้มีความเข้าใจในการท�างานและข้อจ�ากัดของเครื่องมือแต่ละประเภท 
เป็นอย่างดี

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน	CAD/CAM/CAE
 •	มีความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตประเภทต่างๆ	และการควบคุมคุณภาพ
 •	มคีวามเข้าใจในการท�างานของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตท้ังกระบวนการผลติพ้ืนฐานและกระบวนการ
	 		ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 •	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของวัสดุเป็นอย่างดี
 •	มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ	เช่น	ชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 •	งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 •	งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตประเภทต่างๆ
 •	งานด้านการวางแผนการผลิตและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านการผลิต
 •	งานควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		ออกแบบสมดลุไลน์การผลิต	(Line	Balancing)	
โดยใช้แบบจ�าลอง	(Simulation)

-		ศึกษาและปรบัปรงุในส่วนชิน้งาน	(Product	&	
Process	Improvement)

-		ปัญหาทางด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-		วิเคราะห์งานท่ีลูกค้าร้องขอ	(warranty	claim	

analysis)

-	การจัดสมดุลสายการผลิตของ
เครื่องฉีดและเครื่องประกอบ	
(BRKT	BATTERY	H60A)

-		ออกแบบขาตั้งกล้อง	dolly
-		ออกแบบเครื่องมือวัดเพลาหน้า

ส่วนกลาง
-		การท�า	 Alignment	 ด้วยเครื่อง	

Easy	Laser	E540
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สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		จัดการเอกสารท่ีเก่ียวกับลูกค้า	เช่น	PPAP,	4M	
change

-		วิเคราะห์ป ัญหาท่ีเกิดขึ้นที่ ลูกค ้า	 (OKM	 
Problem)

-		การวาดแบบ	เขียนแบบ	Drawing	3D,	2D
-		ปรับปรุง	Line	การผลิต

-		การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้
หลักการ	Problem	Solving

-	การติดตามการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
ใหม่	Fly	Wheel

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engi-
neer) และซ่อม
บ�ำรุง

-		จับเวลาการท�างานของเครื่องจักร	ลดเวลาการ	
setup	เครื่องจักรก่อนการผลิต

-		จัดท�าคู่มือการปฏิบตังิาน	การใช้งานเคร่ืองจักร
-		ตรวจสอบความผิดปกติของการท�างานในสาย

การผลิต
-		ช่วยเหลืองานวิศวกรซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักร 

ในการผลิต	/	งานซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน
-		ศึกษากระบวนการผลิตและเข้าร่วมแก้ไขปัญหา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
-		การใช้โปรเเกรม	 SAP	 เเละ	 ARIBA	 ส�าหรับ 

การผลิต

-		การบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือทดสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

-		กระบวนการพัฒนาทักษะการ
ท�างานของพนักงาน

-		การป รับป รุ ง 	 วิ ธี ก ารจับยึ ด 
แม่พิมพ์

-		จัดท�าระบบข้อมูลการเบิกจ่าย
และแจ้งเตือน	 Spare	 Part	 ของ
แม่พิมพ์

ผู้ช่วยวิศวกร Q.A. 
ประกันคุณภำพ/
Q.C. ตรวจสอบ
คุณภำพ

-	ตรวจสอบวัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์และสินค ้า
ส�าเรจ็รปู	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด

-	ก�าหนดมาตรการควบคุมปัจจัยท่ีท�าให้เกดิของ
เสียและมาตรการแก้ไขท่ีป้องกันการหลุดรอด
ของเสียไปยังกระบวนการถัดไป	 ส�าหรับของ
เสียอาการสูงสุดก็ท�าให้เกิดของเสียทิ้ง	

-	ก�าหนดความเหมาะสมของการควบคมุ	ให้มค่ีา
เชื่อถือได้เกณฑ์ก�าหนด

-	รายงานการเกิดของเสีย
-	การปรับปรุงอัตราการผลิตของ

เครื่อง	MTI	Dicing
-	รายงานการตรวจสอบชิ้นงานที่มี

ข้อบกพร่องทั้งจากสายการผลิต
-	รายงานข้อบกพร่องที่ลูกค้าตรวจ

พบหลังจากได้รับชิ้นงาน	 เพ่ือหา
สาเหตุที่ท�าให้เกิดชิ้นงานเสียแล้ว
สอบกลับ	
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สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและอำหำร
เนื้อหำหลักสูตร
 วิศวกรรมเกษตร
	 เป็นสาขาวศิวกรรมทีป่ระยกุต์งานทางด้านวศิวกรรมศาสตร์มาใช้ในการท�าการเกษตร	ลกัษณะงานจะเกีย่วข้อง	
กับการออกแบบ	วิเคราะห์และใช้งานเครื่องจักรกลเกษตร	เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร	รวมไปถึงเครื่องจักรหรือ
เครื่องมือแปรรูปทางการเกษตร	 การควบคุมกระบวนการผลิต	 และการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร	 
การส�ารวจและวางแผนระบบชลประทาน	 การท�าแผนที่ฟาร์ม	 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	
การพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล
 วิศวกรรมอำหำร
	 เป็นสาขาวศิวกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการออกแบบ	การค�านวณ	การผลติเคร่ืองจกัรกลส�าหรบัการแปรรูปอาหาร	
การควบคุมกระบวนการผลิตและรักษาคุณภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร	 การบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
ในกระบวนการผลิตอาหาร	 ความปลอดภัยตามหลักสุขลักษณะและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปอาหาร	 การจัดการพลังงาน	 และของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร	 
การออกแบบและการวางผังโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
	 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารได้ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม 
พื้นฐานและวิชาชีพทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัยท�าให้นักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงาน	 ณ	 สถานประกอบการ 
ได้อย่างหลากหลาย

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานการออกแบบและควบคุมเครื่องจักร/	การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร
 •	งานควบคุมกระบวนการผลิต	การแปรรูป	รวมไปถึงการตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
	 		โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 •	งานวางแผนและออกแบบระบบชลประทาน
 •	งานส�ารวจและการท�าแผนที่ฟาร์ม
 •	งานวิชาการและงานวิจัย

สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและอำหำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-	อบรมในเรื่องระบบ	GMP	/	HACCP
-	งานทดลอง	สาธิต	และพัฒนาสินค้า	ท�าวิจัยร่วม

กับลูกค้า
-	โครงการอนุรักษ์พลังงาน

-		ปรับปรุงใบสับมัน
-		วิเคราะห์ศึกษาพัฒนาค่าความ

ขุ ่น 	 และค ่าสีน�้ า เชื่ อมดิบใน
กระบวนการท�าใสน�้าอ้อย
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สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและอำหำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-	 งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและของเหลือใช้
ทางเกษตร

ผู้ช่วยวิศวกร
โครงกำร/
งำนออกแบบ 
ติดตั้ง

-		วางผังโรงงาน	ออกแบบ/เขียนแบบ	เครื่องจักร
กลส�าหรับการผลิต

-		ร่วมโครงการกับทีมวิศวกร	 หาข้อมูล	 ทดลอง
กระบวนการสร้างเครื่องจักร

-		ควบคุม	 ดูแลการติดตั้งเครื่องจักร	 ทดสอบ
เครื่องจักร

-		ดูแลการติดตั้งระบบอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในโรงาน	
เช่น	ระบบน�้าหยด,	ระบบน�้ามินิสปริงเกอร์

-		ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ บ ร ร จุ 
อาหารสัตว ์ลงกระสอบด ้วย 
วิธีอัตโนมัติ

-		เขียนแบบอุปกรณ์ในสายการผลติ
-		การออกแบบสายพานล�าเลียง

แป้ง	

ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ำย
กำรผลิต

-		เก็บข้อมูลเขียนคู่มือการใช้งาน	การปฏิบัติงาน
มาตรในการผลิต

-		เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์	 หาแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิต	และการสูญเสียในกระบวนการผลิต

-		ดูแลควบคุมตรวจสอบ	กระบวนการผลติให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน	

-		ดูแลกระบวนการเก็บเก่ียวพชืผลการเกษตร	ลด
การสูญเสียในกระบวนเก็บเกี่ยว

-		การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
วุ้นเส้น

-		ก า ร ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
กระบวนการผลิตน�้าซุปเข้มข้น

-		สร้างแบบจ�าลองชุดลูกหีบด้วย
โปรแกรม

ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ำย
ซ่อมบ�ำรุง

-		จัดท�าเอกสารการซ่องบ�ารุง	การแจ้งซ่อม
-		บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานผลิตอาหาร
-		ดูแลเครื่องจักรกล	 Preventive	 Main- 

tenances	การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน

-		เ ค ร่ื อ งกองกระสอบอาหาร
อัตโนมัติ

-		ออกแบบ	 อุปกรณ์ป ้องกันน�้า
ให ้กับลูกป ืนเครื่องรีดกากมัน
ส�าปะหลัง	 เเละสะดวกต่อการ
ซ่อมบ�ารุง
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สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร
เนื้อหำหลักสูตร
	 นกัศกึษาทีเ่รยีนสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการจะศกึษาเก่ียวกับโครงสร้างจลุภาคสมบตัแิละการใช้งานของโลหะ
และโลหะผสมตลอดจนกรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติของโลหะให้เหมาะสมต่อการใช้งานสาระส�าคัญประกอบด้วย
 •	วิศวกรรมโลหการกายภาพ	ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างจุลภาคสมบัติและการใช้งานของโลหะ	และโลหะผสม
	 	 ตลอดจนกรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติของโลหะให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
 •	วิศวกรรมโลหการเครื่องกล	การตรวจสอบสมบัติเชิงกลส�าหรับการควบคุมคุณภาพ		การข้ึนรูปโลหะทั้งใน

ลักษณะร้อนและเย็น	ซึ่งมีผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของโลหะ
 •	วิศวกรรมการถลุง	 ศึกษาเกี่ยวกับการถลุงโลหะจากแร่โดยใช้ความร้อนการใช้สารละลายแยกโลหะ	 และ 
	 	 การใช้หลักการของเคมีไฟฟ้าแยกโลหะ	ออกมาจากสินแร่รวมถึงการผลิตโลหะผสมชนิดต่างๆ
 •	วิศวกรรมการข้ึนรูปโลหะ	เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะโดยใช้แรงทางกล		การออกแบบแม่พิมพ์	ผลกระทบ

ของการข้ึนรูปเชิงกลที่มีต่อช้ินงาน
 •	วิศวกรรมการหล่อโลหะ	ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการหล่อหลอมการปรุงน�้าโลหะการ

วเิคราะห์ข้อบกพร่องของการหล่อการปรบัปรงุกระบวนการหล่อรวมถงึการออกแบบหล่อเพือ่ให้ได้งานหล่อทีม่ี
คุณภาพสูง

 •	วิศวกรรมงานอบชุบโลหะ	 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโลหะโดยวิธีการทาง 
ความร้อนการอบชุบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจุลภาพ	เมื่อผ่านกระบวนการทางความร้อน

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ปฏิบัติการโลหการกายภาพ
 •	โลหการเครื่องกล
 •	การแปรรูปโลหะ
 •	เทคโนโลยีการหล่อโลหะ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่จะน�ามาใช้ในการผลิตโลหะ
 • การตรวจสอบวางแผนและควบคมุการด�าเนนิการผลติโลหะ	และการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ทางด้านโลหะ
 •	การควบคุมกระบวนการผลิตโลหะผสมชนิดต่างๆ

สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-	 วิเคราะห์อิทธิพลของ	 Heat	 Treatment	 ต่อ
โครงสร้างและคุณสมบัติ

-	 ทดสอบเปรียบเทียบระยะของกระบอกไฮโดร
ลิคของเครื่องทดสอบ	ที่มีผลต่อการทดสอบ

-	ผลของเรซินที่มีต่อพฤติกรรมการ
กัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอน
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สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		ปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะ	 
(H2S	test	According	to	NACE)

-		ปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้างโลหะ	 (Micro-
structure)	ใน	Field	(on	site	by	Replicas	
technique)	

-		ปฏิบัติการตรวจสอบโลหะแบบไม่ท�าลาย	 
(UT,	MT,	etc.)

-		ผลกระทบของทองแดงที่มีผลต่อ
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

-		ทดสอบการเปลี่ยนส่วนผสมทาง
เคมี

-		ปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน
ของโลหะ

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer)

-		ออกแบบชิน้งาน	เขยีน	Drawing	ใน	AutoCAD
-		วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตใน

กระบวนการ	เช่น	การหล่อ	หลอม	ขึ้นรูป	ชุบ	
เป็นต้น

-		ระบุปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต	วิเคราะห์
หาสาเหตุ	 และแนวทางแก้ไข	 ด้านคุณภาพ	
เพื่อป้องกันการขัดข้องในการผลิต	 และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

-		จดัท�ามาตรฐานกระบวนการผลติ	แผนการซ่อม
บ�ารงุ	เครือ่งจักร	แม่พมิพ์	และอปุกรณ์การผลติ

-		ศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ตัวแปรต่างๆ	 ที่มีผลต่อการผลิต
กับโครงสร้างของชิ้นงานโลหะ
อลูมิ เนียมผสมหลังการข้ึนรูป 
ด ้วยกระบวนการกึ่ งของแข็ง	
(Semi-Solid)

-		ป ัญหา ในกระบวนการผลิ ต	 
Induction	handening

-		การจัดท�าคู่มือการใช้งานส�าหรับ
ห้องปฏิบัติการโลหวิทยา

ผู้ช่วยวิศวกร Q.A. 
ประกันคุณภำพ /
Q.C. ตรวจสอบ
คุณภำพ

-		ตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ	 และคุณภาพ
ของวัตถุดิบ

-		ทดสอบตัวอย ่างชิ้นงาน	 ตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพชิ้นงาน	 เช่น	 ความแข็ง	 
ความสึก	 compound	 layer	 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพกระบวนการผลิต	 ออกแบบทดลอง
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

-		ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นมาตรฐาน	 จัดท�ามาตรฐานการท�างาน
ของฝ่าย

-		ร่วมการตรวจประเมนิคณุภาพภายในระบบการ
จัดการต่างๆ	เช่น	ISO9001,	ISO/IEC	17025,	
ISO	50001	และ	CE	mark

-		การปรับปรุ งคุณภาพของน�้ า
อะลูมิเนียมหลอมเหลว

-		การตรวจสอบระบบภายในท่อ
-		การตรวจสอบข้อบกพร่องในชิ้น

งาน	DISC	Barke	17”
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สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก
เนื้อหำหลักสูตร
	 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการผลิตวิศวกรเพื่อออกแบบควบคุมและพัฒนากระบวนการต่างๆ	ในขั้นตอนการ
ผลติของอตุสาหกรรมเซรามกิทกุประเภท	รายวชิาทีก่�าหนดจะเกีย่วข้องกบัรายละเอยีดในกระบวนการผลติ	ทฤษฎี
และตัวแปรที่ต้องควบคุมทั้งหมด	 เริ่มต้ังแต่วัตถุดิบและการเตรียม	 การออกแบบส่วนผสม	 การข้ึนรูปแบบต่างๆ	 
การอบแห้ง	 การเผาและเตาเผา	 การเคลือบคุณสมบัติของวัสดุผลิตภัณฑ์และวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน	 
การเลือกใช้งาน	 และหลักการพื้นฐานในการวิจัยพัฒนา	 นอกจากนี้ยังรวมวิชาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุม 
ทางวศิวกรรมเพือ่ให้เหมาะสมกบัการท�างานในภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ด้วย	ได้แก่	รายวชิาการจดัการอตุสาหกรรม	
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	การวางแผนการผลิต	การควบคุมคุณภาพ	และการจัดการของเสียอุตสาหกรรม	เป็นต้น

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	พื้นฐานทางวิศวกรรม	และการควบคุมจัดการในโรงงาน
 •	การค�านวณเกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสม
 •	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและการควบคุม
 •	การวัดและทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน
 •	พื้นฐานการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะโดย		DTA,	TGA,	XRD,	XRF,	Dilatometer	ฯลฯ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
	 งานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกทั่วไป	เช่น	อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นบุผนัง	แก้วและ
กระจก	ซีเมนต์และปลาสเตอร์	สุขภัณฑ์	ลูกถ้วยไฟฟ้า	วัสดุทนไฟ	เป็นต้น	รวมถึงงานผู้ช่วยการวิจัยทางเซรามิก
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ลักษณะงานที่เหมาะสม		คือ		ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ	ในกระบวนการผลิต	
ได้แก่
 •	งานค�านวณออกแบบ	และพัฒนาส่วนผสมและน�้าเคลือบ
 •	งานควบคุมและการเตรียมวัตถุดิบส่วนผสม
 •	งานควบคุม	พัฒนากระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน
 •	งานวิเคราะห์ทดสอบลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	ด้วยเครื่องมือต่างๆ	
	 		ตามมาตรฐาน
 •	งานทางด้านควบคุมคุณภาพ	(Quality	Control)
 •	งานศึกษาปัญหาต่างๆ	และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 •	งานวิจัยพัฒนา

สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-	 ท�างานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเซรามิก/แก้ว-เซรามิก
ทางการแพทย์

-		ออกแบบสีเคลือบ
-		การพัฒนาเคลือบสีส�าเร็จรูป

ส�าหรับการเผาที่อุณหภูมิต�่า
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สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		ร ่วมวิจัยในการพัฒนาวัสดุส� าหรับใช ้ ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

-		พัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก	 พัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต	 (ออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่	/	ท�าการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่	/	ออกแบบ
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่)

-		การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐทนไฟ
-		ปรับปรุงน�้าดินโดยใช้	fq2oo

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer)

-		เตรยีมวัตถดุบิส�าหรบัการผลิตถ้วยชามเซรามกิ
-		การจัดท�าพิมพ์	ควบคุมดูแลการประกอบพิมพ์
-	การดูแล	 ควบคุมกระบวนการขึ้นรูปงาน 

เซรามิก	 หล่อชิ้นงานตามพิมพ์ท่ีก�าหนด	 และ
กระบวนการจุ่มเคลือบ	โหลดชิน้งานเข้าเตาเผา	

-		วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดในกระบวนการผลติ	แล้ว
ออกแบบการทดลองแก้ไขปัญหา

-		เรียนรู้กระบวนการเตรียมน�้าดิน
กระบวนการเตรียมน�้าเคลือบ

-	การสร้างฐานข้อมูลวัสดุและสาร
เคมีในกระบวนการผลิต	 ด้วย
ระบบ	FTIR

-		ลดเวลาในการบด
-		การทดลองเพื่อลดต้นทุนและ

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติลกูถ้วย	
Line-Post	Insulator	Type	57-3	
(LI20)

-	การลดการสูญเสีย เ น่ืองจาก	
Stone	ไม่เกิน	0.35%	ต่อปี

ผู้ช่วยวิศวกร Q.C. -		ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	 ทดสอบ
คุณภาพ	คุณสมบัติวัตถุดิบ

-		จัดท�ารายงานการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ	
ท�ามาตรฐาน	 พร้อมหาแนวทางน�าเสนอเพ่ือ
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-		ร่วมกันตรวจประเมินคุณภาพวัตถุดิบจากทาง
ผู้จัดส่ง

-	การเกบ็สถติแิละประเมนิระบบพฒันาคุณภาพ
เชิงวิเคราะห์

-	ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	 ทดสอบ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	ออกแบบทดลองแนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

-		ศึกษาผลของวัตถุดิบที่มีผลต่อ
คุณสมบัติของเอนโกบ

-		การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ
ในเนื้อกระเบื้องแกรนิต

-	ศึกษาการเกดิต�าหน	ิvolcano	ใน
สีเคลือบ	 TCG-1055	 เมื่อมีการ
ปรับเพิ่มลดวัตถุดิบในสูตร

-		ก า รแก ้ ป ัญหาสี ไ ม ่ ผ ่ า นค ่ า
มาตรฐานของการเผา

-		ต� า ห นิที่ ต ร วจพบบน เค ร่ื อ ง
สุขภัณฑ์

-		การน�าวัตถุดิบส�าเร็จรูปที่ค ้าง
สต๊อกมาปรับใช้
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สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์
เนื้อหำหลักสูตร
	 หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์	 ศึกษาเกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์	 ด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบ
ต่างๆ	และการควบคุมเครื่องจักรการขึ้นรูปพอลิเมอร์	การออกแบบแม่พิมพ์และหัวรีดพอลิเมอร์	และศึกษาระบบ
การจัดการและการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วครบตามที่หลักสูตรก�าหนด
 •	พอลิเมอร์พื้นฐาน	เช่น	เคมีพอลิเมอร์	การออกแบบหัวรีด	การออกแบบแม่พิมพ์	และการศึกษาการท�างาน

ในอุตสาหกรรม

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ตรวจสอบ	และวิเคราะห์คุณสมบัติของเม็ดพอลิเมอร์	และผลิตภัณฑ์
 •	เป็นวิศวกรช่วยในการออกแบบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่จะผลิต
 •	ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน
 •	ท�าหน้าที่เป็นวิศวกรโครงการ	(Junior	Project	Engineer)
 •	ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานขึ้นรูปพลาสติกทั่วไปและแก้ปัญหาจุดบกพร่องชิ้นงาน	
	 		(Surface	Defect)	ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูป
 •	วิจัยและพัฒนา	เพื่อหาวัสดุทดแทน	และเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ให้ดีขึ้น
 •	วางแผนการผลิต		และจัดซื้อวัตถุดิบการผลิต	(Incoming	Inspection)
 •	การจัดท�าการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Model)

สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		พัฒนาผลิตภัณฑ์	 ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
ของชิ้นส่วนยานยนต์	 กระบวนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

-		ศึกษาการผสมพอลิเมอร์ผสม	 และการตรวจ
วิเคราะห์สมบัติพอลิเมอร์ผสม

-		พัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้ได้มาตรฐาน
-		วิ จัยเกี่ยวกับสีเคลือบหรือพ ่น	 พร ้อมทั้ ง 

หาแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-		การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขึ้นรูปกันชนด้านหน้าของรถยนต	์
NISSAN	 MARCH	 โดยการใช้
พลาสติกเชิงวิศวกรรมแทนการ
ใช้แผ่นโลหะ

-		ศึกษาผลของการเปลี่ยนสูตรยาง	
EPDM	ทีม่ผีลต่อระยะเวลาในการ
คงรูปและสมบัตเิชงิกลของชิน้งาน
กันสั่นสะเทือนในรถยนต์
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สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer)

-	การพฒันาเครือ่งมือ	เคร่ืองจักรส�าหรบัการผลติ
-	การออกแบบ	 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์	 และ

การจัดท�าแม่พิมพ์
-		ตรวจสอบ	Drawing	เมด็พลาสตกิของเครือ่งฉดี

พลาสติก
-		ศึกษากระบวนการผลิต	 กระบวนการฉีด,	 

การเป่า,	 การรีด	 ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด	 
เช่น	 ไนล่อน	 โพลีเอ็ทเตอร์โฟม	 พลาสติก
ประเภท	 P.E . 	 พลาสติกประเภท	 PET	 
อะลูมิเนียมเป็นต้น

-		วิเคราะห์กระบวนการผลิต	 แก้ไขปัญหาที่พบ
ในกระบวนการผลิต	 พร้อมทั้งหาวิธีป้องกัน 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

-	ลดจ�านวนของเสียที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต	Nylon	Chip

-		การลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นเสริมใยเหล็ก

-		ก า ร ล ด ต ้ น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ลังพลาสติก	 โดยการ
ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผสม 
ขึ้นรูป

-	การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ส�าหรบัเครือ่ง	Injection	molding

-	แนวทางการจัดท�ามาตรฐานการ
ผลิตส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก	
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ ์ก ้านวัด
ระดับน�้ามัน

ผู้ช่วยวิศวกร Q.A. 
ประกันคุณภำพ /
Q.C. ตรวจสอบ
คุณภำพ/

-		ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	 ทดสอบ
คุณภาพ	คุณสมบัติวัตถุดิบ

-		จัดท�ารายงานการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ	
ท�ามาตรฐาน	 พร้อมหาแนวทางเพื่อน�าเสนอ
เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-		ร่วมกันตรวจประเมินคุณภาพวัตถุดิบจากทาง
ผู้จัดส่ง

-		Test	 ชิ้นงานตัวอย่างผลิตภัณฑ์	 ตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	 ทดสอบคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์	 ออกแบบทดลองแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

-		เช็ค	Cycle	time	ของผลิตภัณฑ์
-		การเกบ็สถติแิละประเมนิระบบพัฒนาคุณภาพ

เชิงวิเคราะห์

-		การแก ้ป ัญหาชิ้ น งานไม ่ ได ้
ม า ต ร ฐ า น ห ลุ ด ล อ ด ไ ป ยั ง
กระบวนการอื่น

-		การลดต้นทุนในการผลิตโดย
การใช้วัสดุท่ีมีการผสมพอลิเมอร ์
ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

-		การลดต้นทุนในการผลิตโดยการ
ใช้วัสดุที่มีการผสมพอลิเมอร์

-		การศึกษาข้ันตอนการผลิตฟิล์ม
ยืดพลาสติกด ้วยเคร่ืองอัดรีด	
ตลอดจนการทดสอบสมบัติทาง
ด้านกายภาพและการปรับปรุง
พัฒนาในด้านต่างๆ
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สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
เนื้อหำหลักสูตร
 •	เน้นให้นกัศกึษามคีวามรูใ้นวิศวกรรมพืน้ฐานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิตเิพือ่การประยกุต์ใช้ในสาขาวชิาชีพ
 •	สร้างพื้นฐานในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีให้สามารถเข้าใจมูลฐานและปรากฏการณ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
	 	 กระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสามารถควบคุม 
	 	 กระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร ์
	 	 ของการผลิต
 •	เน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการเลือกวัสด ุ
	 	 ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ผ่านการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานมาครบถ้วนแล้ว	เช่น	วิชาเคมฟิีสกิส์	เคมอิีนทรีย์	แคลคลูสั	ปฏิบตักิาร 
	 	 เคมี	ปฏิบัติการฟิสิกส์	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 •	ผ่านการเรียนวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน	เช่น	อุณหพลศาสตร์	วัสดุวิศวกรรม	การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
 •	ผ่านการเรียนวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี	ได้แก่	การท�าสมดุลมวลและพลังงาน	จลนพลศาสตร์เคมีและ 
	 	 การออกแบบปฏิกรณ์เคมี	 การออกแบบอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับของไหลการกวนและผสมสารการแยก 
	 	 ของเหลว-ของแข็งการบดย่อยวัสดุ	 ฯลฯ	 การออกแบบอุปกรณ์ด้านการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร	 เช่น 
	 	 หอกลัน่หอดดูกลนืก๊าซ	หอสกัดสารเครือ่งแลกเปล่ียนความร้อน	เป็นต้น	นอกจากน้ียงัผ่านการเรียนวชิาการ 
	 	 ควบคุมกระบวนการและการออกแบบโรงงาน

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ผู้ช่วยวิศวกรควบคุมการผลิต	 (Process	 Engineer)	 ในด้านการเก็บข้อมูลต่างๆ	 เพ่ือควบคุมและพัฒนา 
	 	 สายการผลิต	 สามารถค�านวณเกี่ยวกับสมดุลมวลสารและพลังงานการค�านวณทางเทอร์โมไดนามิกส ์
	 	 การไหลวนในระบบท่อการท�างานของปั๊มและเครื่องอัดอากาศ	เข้าใจการท�างานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน 
	 	 ความร้อนและอุปกรณ์เฉพาะหน่วย	(Unit	operations)	ประเภทต่างๆ
 •	วิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วย
 •	ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ	 (Project	 Engineer)	 ในการค�านวณทางเศรษฐศาสตร์เขียนแบบอ่านแบบ	 เป็นต้น	 
	 	 หรืองานบริหารโครงการที่ไม่ซับซ้อน
 •	ปฏบิตังิานในหน่วยวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์	หรอืปฏบิตังิานในห้องทดลองปฏิบตักิารวเิคราะห์และควบคุม
	 	 คุณภาพ

สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer)

-	วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทางด้าน
เคมีปิโตรเคมี	ฯลฯ

- 	 ดูแลกระบวนการผลิต/เครื่องจักร	 และ 
ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต

-	 ศึกษาปัญหาของวิธีการท�างาน
ที่ ท� า ให ้ เ กิ ดชิ้ น ง าน เสี ยจาก
กระบวนการ	 Insulation	 และ 
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
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สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		ควบคุม	ตรวจสอบคุณภาพสินค้า -		การประมาณค ่าสัมประสิทธิ์ 
การถ่ายโอนความร้อนของเครื่อง

ผู้ช่วยวิศวกร
โครงกำร (Project 
Engineer)

-		ออกแบบระบบการผลิต	 กระบวนการผลิต	
ออกแบบเครื่องมือ	อุปกรณ์การผลิต

-		สร้างอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการท�างาน
ของกระบวนการผลิต

-		เจ้าหน้าที่ประสานงาน	 และหรือบริหารงาน
ในโครงการ	 Productivity	 Facilitator	 โดย
น�าความรู้ทางวิศวกรรมมาช่วยบริหารจัดการ
พัฒนาในแต่ละแผนก

-		การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�างานของอุปกรณ์

-		การทดสอบเก็บข้อมูลและเขียน
คู ่ มื อส� าหรับอุปกรณ ์ ใหม ่ ใน
กระบวนการผลิต

-		การปรับปรุงระบบจัดเก็บและ 
ขนถ่ายสารเคมี	จากคลังสินค้า

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		ศึกษากระบวนการท�างานด้านพฒันาผลติภณัฑ์
กระบวนการออกผลิตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์

-		ทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่	
-		วิเคราะห์หาสารเคมี	 ปริมาณการใช้สารเคมี 

ที่ เหมาะสม	 มาใช ้ ในกระบวนการผลิต	 
การซ่อมแซมและบ�ารุงเครื่องจักร

-		ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ทดลอง/เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

-		การทดสอบ/การสอบเทียบและบันทึกผล	

-	ก า ร น� า ข้ี เ ถ ้ า เ ห ลื อ ใช ้ จ า ก
กระบวนการผลิต	 มาผลิตเป็น 
อิฐบล็อก

-		การศึกษาความเป็นไปได้	 ของ
การใช ้ถ ่านกัมมันต ์ชนิดใหม ่	 
ในการลดค่าสีน�้าตาล

-		การหา	 stability	 ของสินค้า 
ในกลุ่ม	Chlorine	และ	Parasitic	
acid	(POAA)

-	ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสีคลอริเนเตท
พาราฟินในกระบวนการผลิต
และออกแบบแผนช่วงอุณหภูมิที่
เหมาะสมกบัการผลติคลอรเินเตท
พาราฟิน

-	ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของระบบฟื ้นฟู
ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์
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สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี
เนื้อหำหลักสูตร
	 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีธรณี	 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	 จะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง
ธรณีวิทยา	 การส�ารวจธรณีวิทยาและปิโตรเลียม	 การวิเคราะห์แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม	 การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรพัยากรธรณ	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การน�าทรพัยากรธรณมีาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศอย่างมคุีณค่า	และ
เน้นการประยุกต์ความรู้ทางธรณีวิทยากับงานวิศวกรรมปิโตรเลียม

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	นักศึกษาได้ศึกษาทางด้านธรณีและวิศวกรรมปิโตรเลียม	ได้แก่	ธรณีวิทยาทั่วไป	ศิลาวิทยา	ธรณีวิทยา	
	 	 โครงสร้าง	วิทยาตะกอน	การเรียงล�าดับชั้นหินและธรณีวิทยาประเทศไทย	อุตสาหกรรมปิโตรเลียม			
	 	 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม	คุณสมบัติหินและของไหล	การส�ารวจธรณีฟิสิกส์	วิศวกรรมการเจาะ	วิศวกรรม	
	 	 แหล่งกักเก็บ	วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม	การปฏิบัติการผลิต	เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม	ทัศนศึกษาทาง	
	 	 เทคโนโลยีปิโตรเลียม	และการฝึกภาคสนาม

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานด้านธรณวีทิยา	ธรณีฟิสิกส์	การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	งานบรษัิททีใ่ห้บรกิารในด้านการส�ารวจและ	
	 	 ผลิตปิโตรเลียม	งานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จากการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักธรณีวิทยำ 
และผู้ช่วยวิศวกร
ปิโตรเลียม

-	ศึกษาขั้นตอนการส�ารวจปิโตรเลียม	 การ 
ตรวจสอบชั้นปิโตรเลียม

-		ศึกษาขั้นตอนการผลิตน�้ามัน	การขนส่งน�้ามัน
-		ศึกษาการติดตั้ง	Mud	Logging	Unit	และการ

ท�า	Wire	Line	Logging	
-		ช่วยงาน	Database	เก็บข้อมูล	งานวิจัย	ของ

การขุดเจาะน�้ามัน
-		ช่วยงานด้าน	Mud	Engineer
-		ช่วยงานด้าน	Well	Site	Operation
-		ช่วยงานด้านการฝึกอบรมด้านปิโตรเลียม	 เช่น	

จัดเตรียมเอกสาร	ดูแลการอบรม
-		ศึกษาขึน้ตอนการตดิตัง้แท่นขดุเจาะปิโตรเลยีม
-		ช่วยงานด้านการตรวจสอบอปุกรณ์การขดุเจาะ

และขนส่งปิโตรเลียม
-		ช่วยงานนักธรณีแท่นขุดเจาะ
-		ช่วยงานนักอุทกธรณีวิทยา

-		การตรวจหาสาเหตุในชั้นหินที่มี
การรัว่ซมึผดิปกตบิริเวณแท่นผลติ	
SATUN-G

-		การปฏิบัติงานกระบวนการเจาะ
-		รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

ติดตั้งในแหล่งน�้ามัน
-		การทดสอบหลุมผลิต	ด้วยวิธีการ	

Drill	Stem	Test
-		การซ่อมแซมอุปกรณ์หลุมเจาะ
-		การตรวจสอบอุปกรณ์ขุดเจาะ

น�้ามันการตรวจสอบด้านนอก 
ของท่อโดยใช้คลื่นแม่เหล็ก

-		คณุสมบตัขิองสารเคมใีนน�า้โคลน
-		การน� าก ๊ าซธรรมชาติ ไป ใช ้

ประโยชน์แทนที่การเผาทิ้ง
-		การศึกษาธรณีวิทยาใต้พื้นผิว
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สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		โครงงานศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศั ก ยภาพแหล ่ ง ผ ลิ ต
ปิโตรเลียมโป่งทรายค�า

-		การ ขุดเจาะและการแตกใน	
Shale	gas

-		การตรวจสอบท่อส่งปิโตรเลียม
-		การแพร่กระจายตัวของคลอไรด์

ในชั้นน�้าพระประแดง	 ชั้นน�้า
นครหลวงและชั้นน�้านนทบุรี	 ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-		การส�ารวจหาน�้าบาดาล	 โดยวิธี
การส�ารวจธรณีฟิสิกส์ในจังหวัด
สระบุรี

-		การทดสอบคณุภาพของซเีมนต์ใน
การปิดหลุมเจาะปิโตรเลียม
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สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
เนื้อหำหลักสูตร
	 นกัศึกษาทีเ่รยีนสาขาวชิาวศิวกรรมโยธาจะได้ศกึษาเกีย่วกบัการส�ารวจวเิคราะห์ออกแบบโครงสร้างสิง่ปลกูสร้าง
ประเภทต่างๆ	ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงโครงสร้างท้ังหมดให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากแรงกระท�า
จากสภาพการใช้งานและธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ	สาระส�าคัญประกอบด้วย
 •	การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
 •	การประมาณราคาวางแผนควบคุมและบริหารงานก่อสร้างเพ่ือให้การท�างานเป็นตามแผนเป้าหมายเวลา 
	 	 วงเงินลงทุนและความปลอดภัย
 •	การส�ารวจทดสอบวิเคราะห์พฤติกรรมการรับน�้าหนักของดินเพ่ือน�าไปสู ่การออกแบบฐานรากของ 
	 	 สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	อย่างปลอดภัยและประหยัด
 •	การวเิคราะห์ออกแบบระบบการจราจรตลอดจนพฤตกิรรมการรบัน�า้หนักของวสัดใุนงานทางการออกแบบ 
	 	 รูปร่างและโครงสร้างของถนนประเภทต่างๆ
 •	การวิเคราะห์ธรรมชาติการหมุนเวียนของน�้าและพฤติกรรมการไหลการออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์
 •	การส�ารวจวเิคราะห์จดัท�าแผนทีภ่มูปิระเทศด้วยวธิกีารภาคพืน้ดนิภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทยีม 
	 	 ส�าหรับงานพัฒนาพื้นที่ในลักษณะต่างๆ	ตลอดจนการส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	อ่านแบบเขียนแบบส�ารวจค�านวณปริมาณงาน	ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • การใช้งานซอฟท์แวร์วิเคราะห์	และออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 •	ทดสอบก�าลังวัสดุ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานส�ารวจ
 •	ออกแบบทางโยธา
 •	งานบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
 •	งานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร 
งำนส�ำรวจ 
วิเครำะห์

-		วิเคราะห์จัดท�าแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีการ
ภาคพื้นดินภาพถ่ายทางอากาศส�าหรับงาน
พัฒนาพื้นที่ในลักษณะต่างๆ	 ตลอดจน	 การ
ส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง

-		งานส�ารวจออกแบบงานด้านแหล่งน�้า	 การ 
เก็บกักน�้า	การเพิ่มศักยภาพด้านแหล่งน�้า

-		การจัดท�าผังการใช้ที่ดิน/การใช้
ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีลุ่ม่น�า้	รวม
ทั้งการจัดท�าพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่
ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก	ส�าหรับ
พื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา
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สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร 
งำนออกแบบ/
ที่ปรึกษำ

-		จัดท�าแผนงานประมาณการของงบประมาณ	
ของโครงการทั้งหมด

-		บริหารงบประมาณควบคุมการเบิกจ ่าย 
งบประมาณของโครงการ

-		ประชมุตดิตามความก้าวหน้า	สรปุงบประมาณ
ที่ใช้ทั้งหมดของโครงการ	

-		ออกแบบ	เขียนแบบ	ถอดแบบ	ประมาณราคา	
จัดท�าแบบ	SHOP-ASBUILT	DRAWING	

-		ประสานงานกับบริษัทท่ีปรึกษา	 ผู้ออกแบบ	
ผู้รับจ้าง	เพื่อแก้ไขปัญหา	

-		ตรวจรบังานจากผู้รับจ้าง,	ส่งมอบงานให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

-		การศึกษางานโครงสร้างหรือสถาปัตย์	 ที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางวิศวกรรมโยธา

-		ถอดแบบประมาณราคาและ
ควบคุมงานก่อสร้าง

-		การควบคมุต้นทนุและการบรหิาร
งานก่อสร้าง

-		ออกแบบชั้นวางท่อ

ผู้ช่วยวิศวกรงำน
ควบคุมกำรสร้ำง

-		อ่านแบบ	พฒันาวิชาการแก้ปัญหาการก่อสร้าง
อย่างเป็นระบบ

-		วเิคราะห์ต้นทนุการก่อสร้าง	แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในระหว่างการก่อสร้าง	

-		ควบคุม	 ดูแล	 งานก ่อสร ้าง	 เช ่น	 ตึกสูง	
คอนโดมิเนียม	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

-		ดูแลควบคมุให้มีปฏิบตัติามข้อก�าหนดของ	ISO	
และ	Procedures/Work	Instructions

-		จัดท�ารายงานเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

-		ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
-		งานตรวจเช็ดเหลก็และตรวจสอบ

คุณภาพคอนกรีต
-		ก า รควบคุ ม และตรวจสอบ

คุณภาพงานบ้านจัดสรร
-		การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

เสาเข็มด้วยวิธี	Seismic	Test
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สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเน้นหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง	(Electrical	Power	Engineering)	ทีเ่กีย่วกบั 
การศึกษาวิเคราะห์	 ออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ที่เอ้ืออ�านวยต่อการใช้ประโยชน ์
ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า	ได้แก่	มอเตอร์	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	ระบบการผลิตส่งจ่าย	ระบบควบคุม
ก�าลังไฟฟ้า	การป้องกันภัยทางไฟฟ้า	รวมถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูงและวิศวกรรมแสงสว่าง

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 • นักศึกษาจะได้ผ่านการเรียนทางทฤษฎีด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า		วงจรอิเล็กทรอนิกส์	วงจรดิจิตอล			
	 	 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้า		ไมโครคอนโทรลเลอร์		การใช้เครื่องมือวัดการวิเคราะห์	
	 	 ระบบไฟฟ้าก�าลัง	การส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง		และระบบควบคุมนอกจากนั้นยังต้องผ่าน	
	 	 การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลไฟฟ้าก่อนออกไปปฏิบัติงานด้วย

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ออกแบบและเฝ้าคุมการท�างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ		
 •	ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิตอล	ตรวจสอบความถูกต้องของการประกอบวงจรไฟฟ้า		และ	
	 	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนภาพวงจร
 •	การตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	ในระบบไฟฟ้าก�าลังเพื่อตรวจสอบการท�างานที่ถูกต้องของระบบ	
 •	ตรวจสอบ	ควบคุมการท�างานของระบบจ่ายก�าลังไฟฟ้า		ตรวจวัดและอนุรักษ์พลังงาน

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

นักวิเครำะห์/
วำงแผนและพัฒนำ
ระบบ

-		การสร้างชดุทดสอบจ�าลองสภาวะเปรอะเป้ือน
เพือ่ใช้ในการทดสอบคุณภาพฉนวนซิลิโคนทีใ่ช้

-		ชุดจ�าลองระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี	 ด้วยระบบ	DCS	 และ	 SCADA	 กับ	
Surge	Arrestexและ	Suspension	Insulator

-		ด้านการจ�าลองระบบไฟฟ้า	การวเิคราะห์ระบบ
ไฟฟ้า

-		วิ เคราะห ์และวางแผนการตัดจ ่ายระบบ
จ�าหน่ายแรงสูงและสายส่ง

-		ควบคุมคุณภาพระบบการจ่ายไฟฟ้าในเขต 
ภาคกลาง

-		การวิเคราะห์ก�าลังไฟฟ้าสูญเสีย
หลังการสร้างสถานีชัยภูมิ	2

-		วิเคราะห์สาเหตุอุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกลขัดข้อง

-		ศึกษาผลของแรงดันไบอัสลบที	่
Head	slider	ต่อปรากฏการ	lube	
pick-up

-		ศึกษาการจัดล�าดับการท�างาน
อุปกรณ์ป้องกันในระบบจ�าหน่าย
ของ	 กฟภ.	 โดยใช ้โปรแกรม	 
Digsilent

-		ศึกษาการส่งก�าลังไฟฟ้าในระบบ	
115	kV
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สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร
กำรผลิต
(ออกแบบ ติดตั้ง
ควบคุม และ
ซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้ำ 
ของเครื่องจักร ใน
กระบวนกำรผลิต)

-		ออกแบบระบบไฟฟ้า	ในส่วนของเครื่องจักร
-		เขียนแบบ	ถอดแบบประมาณราคา	เขียนแบบ	

Shop	จัดท�าข้อมูล
-		ควบคุมการตดิตัง้เครือ่งจักร	เดนิระบบท่อไฟฟ้า	

งานตู้ไฟฟ้า	
-		ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร	 เช่น	

Hydrolic,	Pneumatic		และ	Transmission	
เครื่องส�ารองไฟ	 และวิเคราะห์ปัญหาของ
ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลและไฟฟ้าก�าลัง	 
พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้	 Skills	 Improve-
ment	Units	(SIU)

-		แผนซ่อมบ�ารุง	(PM)	ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าใน
เครื่องจักร	และรายงานผล

-		ร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน	
เพิ่มคุณภาพ	ลดของเสีย	เพิ่มความปลอดภัย

-		ก า ร ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
พัดลมให้สัมพันธ์กับความร้อน 
ที่ใช้ในการทดสอบ	 Harddisk	 
เพื่อลดการใช้พลังงาน

-		การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันกังหัน
ไอน�้าของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

-		เอกสารการใช้เครื่องจักร
-		พัฒนาปรับปรุงการท�างานเกี่ยว

กับไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยใน
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

-		การประยุกต์ใช้แผนภูมิเอสพีซ	ี
ส�าหรับการตรวจสอบตัวยดึจับช้ิน
งานของ	เครื่องเอแท็บ

ผู้ช่วยวิศวกร
กำรผลิต
(ออกแบบ ติดตั้ง 
ควบคุม ซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้ำ ของ
อำคำร สิ่งก่อสร้ำง/
ระบบสื่อสำร /
ชิ้นส่วนอุปกรณ์/
ยำนพำหนะ)

-		ออกแบบ	 ระบบไฟในอาคาร	 ส่ิงก่อสร้าง/ 
ในชิ้นส่วนอุปกรณ์/ยานพาหนะ

-		ถอดแบบประมาณราคา	เขียนแบบ	Shop	และ	
Asbuilt	Drawing	จัดท�าข้อมูล	

-		ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าในเครื่องจักร		เครื่องกล		
ยานยนต์	 	 วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าใน
อาคาร	ท�าแผนซ่อมบ�ารุง	(PM)	และรายงานผล

-		อ�านวยความสะดวกการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า	
การซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า	การให้ค�าปรกึษาแนะน�า
เรื่องระบบไฟฟ้า	 หาสาเหตุและข้อป้องกันเมื่อ
เกิดไฟฟ้าดับบ่อยๆ

-		ตรวจเช็คและซ่อมแซม	ระบบไฟฟ้า	สายไฟฟ้า

-		ศึกษาการเสื่อมสภาพของ	 HOC 
(Head	Overcoat)	ต่อสมรรถภาพ
ของการอ่าน/เขียนของ	 Hard	
Disk	 Drive	 เน่ืองมาจากการ 
สึกกร่อนแบบ	Tribocorrosion

-		การออกแบบและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า	และการควบคุมแสงสว่าง

-		เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองและ
ไฟฟ้าแรงสูง

-		งานบริการลูกค ้ าของแผนก	 
service

-		การประหยัดพลั งงานไฟฟ ้ า
ภายในส�านักงาน
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สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 คลื่นแสง	 
คลืน่เสยีง	เพือ่ใช้ในการตดิต่อสือ่สารระยะไกลทุกรปูแบบ	การวิเคราะห์และออกแบบชิน้ส่วนทางการสือ่สารตลอด
จนระบบอเิลก็ทรอนกิส์ชนดิต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการสือ่สารรวมทัง้ศกึษาการออกแบบและวางแผนระบบสือ่สารแบบ
ต่างๆให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาความรู้พ้ืน
ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์	 ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์	 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อน�าไปพัฒนา
และเรียนรู้วิศวกรรมโทรคมนาคมในขั้นกลางและขั้นสูงต่อไปในอนาคต

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	มีความรู้เรื่องระบบสื่อสาร	วงจรข่ายสื่อสารและสายส่งสัญญาณการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระบบ
	 		โทรศัพท์และสวิตชิ่งวิศวกรรมสายอากาศ	วิศวกรรมไมโครเวฟและการสื่อสารระบบดิจิตอล
 •	มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 เช่น	 Multimeter,	 Oscilloscope,	 
	 	 Function	Generator	เป็นต้น
 •	มีความรู้เรื่องระบบส่ือสารแบบต่างๆ	 เครือข่ายการส่ือสารหลายรูปแบบทั้งแบบไร้สายและแบบมีสาย 
	 	 ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่	การสื่อสารดาวเทียมและการสื่อสารด้วยสายใยแสง
 •	มคีวามรูแ้ละความสามารถในการใช้โปรแกรม	Simulator	เพือ่จ�าลองการท�างานของอปุกรณ์/วงจรไมโครเวฟ
 •	มทีกัษะด้านการใช้เคร่ืองมอืทางด้านวศิวกรรมโทรคมนาคม		เช่น		Network,	Analyzer,	Service	Monitor,	
	 	 Spectrum	analyzer,	OTDR

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานทางด้านเครือข่ายโทรคมนาคมระบบต่างๆ	ที่ด�าเนินการในประเทศไทย
 •	งานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโทรคมนาคม
 •	งานทางด้านการให้บริการและการจัดการบริหารงานเครือข่ายโทรคมนาคม

สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร งำน
ออกแบบติดตั้ง 
และซ่อมบ�ำรุง 
อุปกรณ์เครือข่ำย
โทรคมนำคม

-		Site	survey	และเขียนแบบ	Auto	CAD
-		ตรวจวัดระดับสัญญาณคุณภาพของสัญณาณ

ตามอาคารหรือจุดต่างๆ
-		Installation	and	Commissioning	ระบบ	2G	

3G	AIS	True	Move	DTAC
-		เก็บรวบรวมข้อมูล	จัดท�าเอกสาร	Site	folder/

Certificate	เพื่อส่งมอบลูกค้า

-		ส�ารวจและออกแบบ	ส�าหรับงาน
ติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก	
(โครงการ	 เอไอเอส	 สามจี	 สอง
พันหนึ่ง)	

-		การท�า	Report	New	Site	(AIS)
-	การทดสอบสัญญาณโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในยุคที่	3	Dtac
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สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		ติดตั้งและทดสอบสัญญาณโทรศัพท์	 (Data	
Network,	PTN	Equipment	Installation	&	
Commissioning)

-		ซ่อมบ�ารงุเครือข่ายการสือ่สาร	ด้านอนิเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง	 ด้านดาวเทียม	 และเครือข่าย
สัญญาณโทรศัพท์

-		การติดต้ังอุปกรณ์	 3G	 ความถี่	
2.1GHz	 และความถี่	 850MHz	
โดยใช้	Antenna	ร่วม

ผู้ช่วยวิศวกร 
งำนเครือข่ำย
โทรคมนำคม

-		งานควบคุมระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม
-		ควบคุม	ตรวจสอบ	Alarm	ของโครงข่ายและ

ปรับปรุงแก้ไข
-		ควบคุม	 ตรวจสอบ	 อุปกรณ์โครงข่าย	 เช่น	

IPDSLAM,	Metronet,	MPLS	และออกพื้นที่
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณตาม	Site	งาน	

-		สรุปรวบรวมข้อมูลเหตุเสียโครงข่ายเพื่อน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานโครงข่าย

-		ระบบปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูล
-		การวเิคราะห์และแก้ไขเหตเุสยีใน

ระบบโครงข่าย
-		ความปลอดภยัในโทรศพัท์มือถือ	

เกี่ยวกับค่า	SAR
-		การระบุตัวส่งสัญญาณให้กับตัว

รับสัญญาณเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณให้มีประสิทธิภาพ

-		การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์เลขหมายปลายทางของ
บริการเลขหมายพิเศษ

ผู้ช่วยวิศวกร 
งำนให้บริกำร
งำนติดตั้ง และ
ซ่อมบ�ำรุง อุปกรณ์
เครือข่ำยสื่อสำร
อื่นๆ

-		ออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	 และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

-		งานติดตั้งเครือข่ายของร้านสาขา	 ติดตั้ง	 ซ่อม
บ�ารุง	 CCTV	 ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร	 เช่น	
อินเทอร์เน็ต	 เครือข่ายไร้สาย	 คอมพิวเตอร์	
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	 กล้องวงจรปิด	 เครือ
ข่ายเส้นใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optical	Cable)	
เป็นต้น

-		อบรม	 ประสานงานโครงการภายในส�านักงาน	
ทีมงาน		ลูกค้าในระดับปฏิบัติงาน/ที่เกี่ยวข้อง

-		ระบบสื่อสารเส้นใยแก้วน�าแสง
-	รายงานการปฏิบัติงานซ่อมบ�ารุง

รักษาสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง
-		โครงข่ายอินเทอเน็ตบรอดแบนด์	

3BB
-		การติ ดตั้ ง อุปกรณ ์ 	 I P 	 l an	 

ATN910I
-		การประเมินผลการให้บริการกับ

ลูกค้า
-		การบ�ารุงรักษาเชงิป้องกนัชมุสาย	

การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันแอร์
และการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน
แบตเตอรี่
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สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
เนื้อหำหลักสูตร
	 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพดังนี้
	 1.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
    •	วิศวกรรมขนส่งและการวางแผนระบบขนส่ง
   •	วิศวกรรมการส�ารวจ	วิศวกรรมจราจร	และวิศวกรรมการทาง
	 2.	ด้านการบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม
   •	วิศวกรรมระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    •	การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
   •	การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
	 นอกจากนี้ยังมีความรู้ในด้าน	 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง	 การออกแบบควบคุมระบบการ
จราจร	การวางผงัเมือง	การวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมในระบบขนส่ง	เศรษฐศาสตร์การขนส่ง	เทคโนโลยรีะบบภมูศิาสตร์
สารสนเทศ	(GIS)	กฎหมายและพิธีการศุลกากรส�าหรับการส่งออกและน�าเข้าสินค้า	การบริหารจัดการขนส่งสินค้า
ทางเรือ	การจ�าลองปัญหาโลจิสติกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	มีความรู้และเข้าใจในหลักวิชาชีพวิศวกรรม
 •	สามารถวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ
 •	มีกระบวนการวิเคราะห์	จัดการ	ตัดสินใจ	เพื่อแก้ปัญหาได้
 •	การสื่อสารและการน�าเสนอ
 •	สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้	เช่น	Microsoft	Office,	AutoCAD,	GIS-Arcview	เป็นต้น

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานด้านการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
 •	งานด้านการวางแผน	การจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
 •	งานด้านการส�ารวจ	ออกแบบสายทาง	โครงสร้างผิวจราจร
 •	งานบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา

สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกรงำน
วำงแผนและออก
แบบระบบขนส่ง

-		ระบบขนส่งน�้ามันปิโตรเลียมผ่านระบบท่อส่ง
น�้ามัน	การตรวจสอบระบบการขนส่งทางท่อ

-		จัดระบบการจราจรภายในอาคาร	เช่น	จัดระบบ
ลานจอดรถ	ระบบลานจอดรถขนส่งสินค้า

-		ตรวจสอบเส้นทางการว่ิงด้วยระบบ	 GPS	
ค�านวณระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

-		การศึกษาผลกระทบทางด้าน
จราจร/การสร ้างแบบจ�าลอง
ระดับจุลภาคเพ่ือวิเคราะห์สภาพ
จราจร

-		การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของรถเทลเลอร์
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สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		รับค�าสัง่ส่งสนิค้า	ตรวจสอบ	เตรยีมความความ
พร้อมของทรัพยากรรถขนส่ง

-		การศึกษาผลกระทบทางด้าน
จราจร	กรณศีกึษาห้างสรรพสนิค้า

ผู้ช่วยวิศวกร
โลจิสติกส์/
คลังสินค้ำ

-		บริหารจัดการคลังสินค้าการค�านวณพื้นที่เพื่อ
บริหารการใช้พื้นที่คลังสินค้าของลูกค้า

-		วางแผนการขนส ่งและการรับสินค ้าการ 
กระจายสินค้า

-		วางแผนการเติมเต็มสินค้า
-		ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการโลจิสติกส์

ของหน่วยงาน
-		งานเอกสารการน�าเข้า-ส่งออก	ตวัแทนศุลกากร

ด�าเนนิการขอใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีศลุกากร

-	โครงการจัดส่งกระเช้าปีใหม่
-	การหาแนวทางในการจัดการ

สินค ้ าที่ ไม ่ มี การ เคลื่ อนไหว
มากกว่า	1	ปี	(Dead	Stock)

-	โครงสร ้างห่วงโซ ่อุปทานของ
วัตถุดิบการผลิต

-	ปรับปรุงการเข้ารับน�้ามัน	 โดย
ระบบคิว

ผู้ช่วยวิศวกรงำน
ด้ำนส�ำรวจ กำร
ออกแบบสำยทำง
โครงสร้ำงผวิจรำจร
และนักวิเครำะห์
นโยบำยระบบ
ขนส่ง

-		เขียนแบบวิศวกรรมด้านการจราจรและขนส่ง
-		การออกแบบป้ายสัญลักษณ์และป้ายจราจร
-		การเขียนแบบอาคารและถนน
-	การวิเคราะห์นโยบายด้าน	 งานระบบราง

รถไฟฟ้า	งานการขนส่งระบบราง	และงานขนส่ง
ระบบท่อ

-  การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ

-		โครงการสนับสนุนกิ จกรรม 
เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนน

-		การศกึษาผลกระทบจราจรในเขต
เมือง	 การเปรียบเทียบสภาพการ
จราจร	 บริเวณทางแยกสัญญาณ
ไฟและวงเวียน

-  ศกึษาความเหมาะสมและออกแบบ 
ระบบขนส่ง	โครงการรถไฟฟ้า

-		ศึกษา/ส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในการเชื่อมต่อการเดินทาง	 และ
แนวทางการพฒันารายได้เพิม่เตมิ
จากกิจกรรมรถไฟฟ้า

งำนบริษัทวิศวกรที่
ปรึกษำ

-		จัดเตรียมรายงานการจราจรและขนส ่ง	 
หรือตามที่ผู้จัดการโครงการได้มอบหมายให้
ด�าเนินการ

-		ให้ค�าปรึกษา	และวางแผนด้านการขนส่ง	และ
โลจิสติกส์

-		การศึกษาผลกระทบด้านการ
จราจรโครงการ	 ธนาคารกรุงศร	ี
จ�ากัด	(มหาชน)	บนถนนเพลินจิต	

-		ออกแบบการ เชื่ อม โยง เส ้ น
ทางการท่องเที่ยวบริเวณสองฝั่ง
แม่น�้าเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
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สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหำหลักสูตร
	 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะได้ศึกษาคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะได้ศึกษาเก่ียวกับวงจรไฟฟ้า	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์	 วงจร
ตรรกะการออกแบบระบบดิจิตอล	 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์	 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านซอฟต์แวร ์
แบ่งออกเป็น	 2	 แขนง	 คือซอฟต์แวร์ระบบซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการท�างานของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	มีความรู้ในเรื่องวงจรไฟฟ้า	วงจรอิเล็กทรอนิกส์	วงจรตรรกะไมโครโปรเซสเซอร์
 •	มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ	เช่น	วินโดส์ลินุกซ์
 •	มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลและการออกแบบระบบงาน
 •	มีความรู้ทางด้านการสื่อสารข้อมูล
 •	มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เช่น	ภาษาซีภาษาจาวา
 •	มีความรู้ทางด้านโปรแกรมส�าเร็จรูปเช่นไมโครซอฟต์ส�านักงาน
 •	มีความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ต

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานออกแบบระบบดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
 •	งานออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 •	งานฐานข้อมูล
 •	งานการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
 •	งานดูแลระบบปฏิบัติการ

สถำนประกอบกำรเป้ำหมำย
 •	บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 •	บริษัทที่ขายคอมพิวเตอร์
 •	บริษัทที่รับพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ระบบงำน
คอมพิวเตอร์

-		การออกแบบ	 วางผังระบบคอมพิวเตอร ์ 
ในหน่วยงาน	

-		งานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
-		งานติดตั้งและทดสอบ	Software

-		ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ของแผนก
คอมพิวเตอร์บนระบบอนิทราเนต

-		ระบบเบิกจ่ายหมึกพิมพ์
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สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		ดูแลซ่อมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น	Hardware	และ	
Software

-		ระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมบ�ารุง
อุปกรณ์ไอที

งำนระบบเครือ
ข่ำย/สื่อสำรข้อมูล
และอินเทอร์เน็ต

-		ออกแบบระบบฐานข้อมูล	 จัดท�าระบบฐาน
ข้อมูลทดสอบระบบ	และดูแลฐานข้อมูล

-		ออกแบบระบบ	 การติดตั้งและดูแลควบคุม	
Network,	Server

-		ออกแบบ	ทดสอบ	พัฒนา	และดูแล	Website

-		ระบบการติดตามผ่านเครือข่าย
-		เ ว็บแอพพลิ เคชั่ นแผนกไดร ์ 

คลีนรูมโปรเซส
-		รายงานการพฒันาระบบห้องสมดุ

อิเล็กทรอนิกส์และระบบพัสดุ
-		พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากร

มนุษย์	
-		ออกแบบและการพัฒนา	 Web	

application	ด้วย	JSF	เฟรมเวร์ิค

งำนกำรเขียน
โปรแกรม

-		วิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า	โดยใช้ความสามารถ
ในด้านวิเคราะห์และสร้าง	Business	Model

-		ทดสอบ	และพัฒนา	Software/โปรแกรม	รวม
ถึงจัดท�าคู่มือและเอกสารประกอบการใช้งาน

-		การออกแบบ	ทดสอบ	และการพฒันา	Mobile	
Application

-		การพัฒนาระบบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

-		การแก ้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร ์
เครื่องจักร	LCA

-		การพัฒนาระบบ	ERP
-		โปรแกรมแปลงไฟล์	 “อิเล็ก- 

ทรอนิกส์	พับบลิคเคชั่น”
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สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื้อหำหลักสูตร
	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาชีพเกี่ยวกับการน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช ้
ในด้านสขุาภบิาลและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	เพือ่สุขภาพอนามยัและคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน	วศิวกร
สิ่งแวดล้อมท�างานเก่ียวข้องกับการออกแบบและควบคุมระบบผลิตน�้าอุปโภคและบริโภค	การออกแบบระบบ
สุขาภิบาลในอาคาร	 การออกแบบระบบรวบรวมน�้าเสีย	 การออกแบบและควบคุมการท�างานของระบบบ�าบัด 
น�้าเสีย	ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง	และระบบการจัดการขยะมูลฝอย	นอกจากงานหลักข้างต้น	วิศวกร 
สิง่แวดล้อมบางส่วนอาจท�างานในด้านการวางแผนการจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อม	ด้านระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
ในโรงงานหรือองค์กรหรือด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงำนที่เหมำะสมกับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การออกแบบและควบคุมระบบผลิตน�้าอุปโภคและบริโภค
 •	การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร
 •	การออกแบบระบบรวบรวมน�้าเสีย
 •	การออกแบบและควบคุมการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 •	ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง
 •	ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
 •	การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	เช่น	ISO14000	หรือ	Cleaner	Technology
 •	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		งานส�ารวจ	 งานออกส�ารวจและเก็บข้อมูล 
ภาคสนาม	

-		วิจัยทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม		
-	 ออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย,	 ระบบบ�าบัด

มลพษิทางอากาศ,	ระบบผลิตน�า้ดืม่	และระบบ
ผลิตน�้าประปา

-		งานฝึกอบรม	 จัดท�าคู ่มือ	 และฐานข้อมูล 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม

-		โครงงานเกี่ยวกับการ	 Recycle	 วัสดุเหลือใช้	
และของเสีย

-		ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
เสียงจากการจราจรต ่อพื้นที่
ชุมชน

-		โครงการน�าน�้าเสียจากกระบวน	
การซักผ้ากลับมาใช้ใหม่

-		การศึกษาการใช ้ รั งสี อัลตรา	
ไวโอเลตส�าหรับการฆ่าเชื้อใน
พ้ืนที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ด ้าน 
จุลชีววิทยา

-		การศึกษาประสิทธิภาพระบบ
บ�าบัดน�้าเสียของอุตสาหกรรม 
ไบโอดีเซล
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สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมและจัดกำร
สิ่งแวดล้อมภำยใน
บริษัท

-		การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจาก
กิจกรรมของบริษัท

-		การตรวจวัดค่ามาตรฐาน	 และดูแลระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 ระบบ	 ISO	 14001	
การควบคุมมลพิษ	 และกากอุตสาหกรรมภาย
ในบริษัทฯ

-		การวิเคราะห์	 และหาแนวทางแก้ไขเพ่ือ
ปรบัปรงุประสิทธภิาพระบบส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงงานให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 เช่น	
ระบบน�้า	 ระบบก�าจัดขยะมูลฝอย	 ระบบ
สขุภาพของพนกังาน	มลภาวะอากาศ	ฝุน่	เสยีง	 
ความร้อน	เป็นต้น

-		จั ดท� าคู ่ มื อ 	 ร ายงานและพัฒนาระบบ 
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

-		โครงการจัดท�าระบบ	ISO	50001	
Energy	Saving

-		โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี
ในการบ�าบัดน�้าเสีย

-		แหล ่ งที่ ม าและลักษณะของ 
น�า้เสยีทีจ่ะส่งผลกระทบต่อระบบ 
ยูเอเอสบี

-		โครงงานศึกษาการลดปริมาณ 
การใช้ซิลเวอร์ในกระบวนการ
ผลิตกระจกเงา

-		การจดัท�าคูม่อืระบบบ�าบดัน�า้เสยี

วิศวกรโครงกำร/
ที่ปรึกษำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

-	วิเคราะห์รวบรวมการบริหารจัดการระบบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในกลุ ่ม
อุตสาหกรรม	

-	ติดตาม	ประเมินผล	และรายงานผลการด�าเนิน
การตามแผนฯ	

-	ติดตาม	 เฝ ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	

-	ประมวลวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน	 ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง	

-	ติดตามยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู ่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-	 โครงงานการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด	ใน
เรือ่งการก�าจดัของเสยี	โดยเฉพาะ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย	VOC

- 	 ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการด ้านสิ่งแวดล ้อม	 และ
ความปลอดภัยในกลุ ่ ม นิคม
อุ ต ส าหก ร รม 	 และท ่ า เรื อ
อุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด	
จ.ระยอง

-	 ความแตกต่างแห่งปัจจัยพ้ืนฐาน
ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมประเภท
โครงการอาคารชดุทีพั่กอาศยัรวม
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สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
เนื้อหำหลักสูตร
	 นกัศึกษาได้ศึกษาเรยีนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติามหลักวชิาการทางวศิวกรรมอตุสาหการ	ท�าให้มคีวาม
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของคน	เงิน	วัสดุ	เครื่องจักร	และการบริหารการจัดการ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเพิ่ม
ผลผลิต	การลดต้นทุนและท�าให้องค์กรมีประสิทธิภาพ	มีขีดความสามารถในการอยู่รอดในสภาวะของการแข่งขัน	
ที่จะยิ่งรุนแรงในอนาคต	โดยหลักสูตรครอบคลุมถึง
 •	หลักวิชาเกี่ยวกับคน	คือวิชาการศึกษาวิธีการท�างานอุตสาหกรรมการยศาสตร์
 •	หลักวิชาเกี่ยวกับเงิน	คือวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณในอุตสาหกรรม
 •	หลักวิชาเกี่ยวกับวัสดุ	คือวิชาวัสดุวิศวกรรม	กลศาสตร์วิศวกรรม
 •	หลักวิชาเกี่ยวกับการผลิต	การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต	การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	วิศวกรรม
	 	 เครื่องกล	ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
 •	หลักวิชาเก่ียวกับการจัดการ	คือวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต	การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
		 	 การควบคุมและการประกันคุณภาพ	การวิจัยการด�าเนินงาน	การบริหารและการจัดการในอุตสาหกรรม		
	 	 การบริหารงานซ่อมบ�ารุง	การก�าจัดของเสียอุตสาหกรรม

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา	ได้ผ่านการศึกษาเกือบครบทั้งหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรม	
	 	 อุตสาหการ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การเพิ่มผลผลิต	และการจัดท�าเวลามาตรฐาน
 •	การวางแผนและควบคุมการผลิต
 •	การควบคุมและการประกันคุณภาพ
 •	การวางผังโรงงาน
 •	การวางแผนงานบ�ารุงรักษา
 •	การออกแบบจิกซ์และฟิกเจอร์
 •	การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างาน
 •	การวิเคราะห์ขั้นตอนการท�างาน

สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		จัดท�า	Lay	out	โรงงาน	(AutoCAD)
-		วิเคราะห์งานท่ีลูกค้าร้องขอ	(warranty	claim	

analysis)	 และจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับลูกค้า	
เช่น	PPAP,	4M	change

-		วิเคราะห์ป ัญหาท่ีเกิดขึ้นที่ ลูกค ้า	 (OKM	 
Problem)

-		วิศวกรรมย้อนรอยการออกแบบ
งานทุบขึ้นรูปโลหะ

-	ป รับป รุ งกระบวนการ พ้ืนที่
ห ้องปฏิบัติการ	 CMC	 ให ้มี
ประสิทธิภาพ
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สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		ศึกษากระบวนการการท�างานด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

-		ทดลอง	 ทดสอบการใช ้ผลิตภัณฑ ์ ใหม ่	
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์	

-		ประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายใน	
-		จัดท�า	Work	 Instruction	 ในส่วนของ	 R&D	

Line	(ส�าหรับ	new	product)

-	ลดการสูญเสียของการผลิตยาง
รถยนต์ในส่วนของดอกยาง

-		ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ไหลและการจราจรในกระบวน	
การผลิต

-		อัตราการประกันคุณภาพและ
การวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการ

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมกำรผลิต 
(Process Engineer) 
และซ่อมบ�ำรุง

-		ออกแบบ	ปรบัปรงุเพือ่เพิม่ผลการผลติ	(PDCA)	
จัดท�ามาตรฐานเวลาท�างาน	Machine	 Line	 
จับเวลาการท�างานของพนักงาน

-		ควบคุม	 ติดตามและตรวจสอบกระบวน 
การผลิต

-	ท�าการศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท�างาน	และ
ปรบัปรงุงาน	(work	study)	เพิม่	Productivity

-	วิเคราะห์กระบวนการผลิตสถิติ	 Improve-
ment	สร้างมาตรฐาน	ตรวจสอบ	และวางแผน
เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิต	(Standardized)

-	เก็บข้อมูลการท�างานของเครื่องจักรเพื่อน�าไป
วิเคราะห์แบบ	Heard	Curve	การวางแผนงาน
ซ่อมบ�ารุง	การวดัผลงาน	การวดัผลงาน	รวมถึง
การจัดท�ารายงาน	และระบบเอกสารทั้งหมด

-	ช่วยเก็บข้อมูลการซ่อมบ�ารุงแม่พิมพ์เพ่ือ
วิเคราะห์หาวิธีป้องการ	Break	Down	

-		การวางแผนการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในกระบวนการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

-		ลดความผนัแปรของรอบเวลาการ
ผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างานของคนงาน

-		การปรับปรุงคุณภาพการท�างาน
ของเครื่องดึงเหล็ก

-		การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติโดย
การท�าสมดุลสายการผลิตและ
การปรับเปลีย่นแผนผงัการท�างาน

-		การปรับปรุงเคร่ืองจักร	 และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือให้
ได้ยอดการผลติตรงตามเป้าหมาย
ของโรงงาน

ผู้ช่วยวิศวกร Q.A. 
ประกันคุณภำพ/
Q.C. ตรวจสอบ
คุณภำพ/

-		บันทึก	 วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการผลิต	 
การจัดส่งและวัตถุดิบ

-		ตรวจสอบคณุภาพชิน้งาน	ควบคมุกระบวนการ
ผลิต

-		วิเคราะห์กรรมวธิกีารผลิตและน�าเสนอแนวคิด
เพื่อการปรับปรุง

-		การใช้	problem	solving	ส�าหรับ
งาน	Concern	และ	งาน	warranty	 
เพื่อลดของเสียและปรับปรุง
กระบวนการผลิต

-		เกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของเพลารถยนต์

-	ลดปัญหาความสกปรกที่เกิดขึ้น 
กับงานรุ่น	 CBF/KCF	ที่กระบวน	
การผลิต	CPFA
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สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหำหลักสูตร
	 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 โดยศึกษา 
เกี่ยวกับ	 การสร้างรูปแบบ	 พัฒนา	 วิเคราะห์	 ทดสอบระบบและวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการท�างานของ	 CI	 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	 ระบบสมองกลฝังตัว	 ระบบควบคุมอัจฉริยะ	 เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือ
แพทย์	ระบบโซลาร์เซลล์	เป็นต้น

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
 •	การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 •	ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์
 •	สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 •	ระบบควบคุมป้อนกลับ
 •	วงจรรวมอนาลอกและดิจิตอล
 •	ระบบสมองกลฝังตัว
 •	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 •	ไมโครโปรเซสเซอร์ส�าหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
 •	เซลล์แสงอาทิตย์	
 •	เทคนิคการก�าจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์	

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	วิศวกรออกแบบ	ทดสอบ	ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 •	การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระบบและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 •	วิศวกรดูแลควบคุมระบบการผลิตของชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		การออกแบบ	Optical	Design,	Electronics	
Circuit	 Design,	Mechanical	 Design	 และ	
Product	Design

-		ออกแบบระบบไฟฟ้าก�าลังและแสงสว่าง
-		ออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิส์และระบบควบคมุ
-		การทดสอบเครื่องจักร	 และกระบวนการผลิต

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

-	ศึกษาคุณสมบัติของทองแดงที่ส่ง
ผลต่อการแก้ไขชิ้นงาน	HSA	ด้วย
กระบวนการทางความร้อน

-		โปรเเกรมโหมดประหยัดพลังงาน
ของเครื่องจักร

-		ระบบสายพานล�าเลียงที่ควบคุม
ด้วย	PLC	Siemens

-	อปุกรณ์ป้องกนัไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะส�าหรับ	MARS	Radio
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สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-	สนับสนุนงานออกแบบ	 เขียนแบบ	 จัดท�า
รายงาน	ของโครงการต่างๆ	เช่น	เขยีนโปรแกรม	
PLC	 ควบคุม	 Senvo	motor,	 Senser	 ใน	
Project	ระบบอัตโนมัติ

-		ท�าชุดทดลองควบคุม	 Servo	 
motor	(Yaskawa)

ผู้ช่วยวิศวกร
ควบคุมและ
ซ่อมบ�ำรุง 
อิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสำหกรรมผลิต

-		การควบคุม	 ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า	
ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

-		ออกแบบ	ควบคุม	ดูแล	การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของอาคาร	และเครื่องจักรกลภายในโรงงาน

-		ควบคุม	 ดูแล	 วางแผนซ่อมแซม	 ซ่อมบ�ารุง	 
ตรวจวัดเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์	 และ
เครื่องจักรกล	 ระบบอัตโนมัติต่างๆ	 ภายใน
โรงงาน

-		งานขาย	บรกิารตดิตัง้และบ�ารงุรกัษาเคร่ืองจกัร
ระบบอัตโนมัติ	เช่น	ลิฟต์	และบันไดเลื่อน

-		การปรับปรุงและควบคุมความ
สมดุลของแผ่นดิสก์

-		การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่องทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ	์
และการลดของเสีย

-		การท�างานของเครื่อง	ULRT
-		การพัฒนา	ปรับปรุง	เคร่ืองจกัรกล 

อัตโนมัติที่ ใช ้ ในอุตสาหกรรม 
การผลิต

-		การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ	ของระบบลิฟต์รุ่น	E411

ผู้ช่วยวิศวกรงำน
เครือข่ำยสื่อสำร

-		ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	บ�ารุงรักษา
อุปกรณ์บริการ	เช่น	WIFI	Microwave	FTTX	

-		ติดตัง้ตรวจแก้อปุกรณ์โครงข่าย	ซ่อมบ�ารงุดแูล
อุปกรณ์สื่อสัญญาณ

-		ด้าน	Programming	 เช่น	การเขียนโปรแกรม	
Android	 บนโทรศัพท์มือถือ	 	 การเขียน
โปรแกรม	Lab	view

-		ระบบรายการสิง่ของในแผนกไอที
-	การออกแบบ	 HFC	 และการใช้

โปรแกรม	map	info
-	ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอทีระบบ

แจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอที
-	ดู แ ล แ ล ะ ท ด ส อ บ สั ญญ าณ 

โครงข่ายด้านโทรคมนาคม
-		การปรับปรุ ง โครงข ่ าย 	 3G	 

บนความถี่	2100	MHz	เเละ	LTE
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สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี
เนื้อหำหลักสูตร
	 เป็นการศกึษาเก่ียวกับการน�าองค์ความรูท้างธรณวีทิยาและวศิวกรรม	มาประยกุต์ใช้ในงานส�ารวจ	ประเมินและ
ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม	ควบคุมสายงานวิศวกรรมรากฐานบนหิน	ฐานรากเขื่อนและอ่างเก็บน�้า	การขุด
เจาะเหมืองแร่บนดินและใต้ดิน	ออกแบบความลาดชันมวลหิน	ออกแบบและขุดเจาะอุโมงค์ในมวลหิน	วิศวกรรม
น�า้ใต้ดนิ	การจดัการบรหิารการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละธรณีพิบตั	ิและการส�ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	
ในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปยังสายงานวิชาชีพวิศวกรรมในองค์ความรู้ที่กล่าวมาไปใช้ในการออกแบบพัฒนาและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	วชิาชพีพืน้ฐานวิศวกรรมและวชิาชพีทางวิศวกรรมธรณี	ได้แก่	ธรณวีทิยา	หนิและแร่	ธรณสีณัฐานโครงสร้าง	
	 	 ธรณีเทคนิค	วิศวกรรมน�้าใต้ดิน	แหล่งแร่แหล่งพลังงาน	วิศวกรรมการเจาะ	เทคโนโลยีปิโตรเลียม	กลศาสตร์
	 	 ธรณี	สิ่งแวดล้อม	ธรณีฟิสิกส์	กลศาสตร์หิน	เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่	การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนผิว
	 	 และใต้ดินโครงงานวิศวกรรมธรณีภาคสนาม

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานที่เกี่ยวข้องกับการส�ารวจในภาคสนาม	การวิเคราะห์	การออกแบบ	การควบคุมการก่อสร้างในงาน
	 	 วิศวกรรมธรณี	เหมืองแร่บนดินและใต้ดิน	เขื่อนและอ่างเก็บน�้า	ถนน	สะพาน	ฐานรากบนมวลหิน	การเจาะ
	 	 ระเบดิหนิ	ความลาดชนัและอโุมงค์ในมวลหนิ	โพรงกักเก็บของเสยีในหนิ	การบริหารจดัการแหล่งน�า้บาดาล
	 	 การคาดคะเนป้องกันภัยธรณีพิบัติ	การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมของงานเหมืองแร่	และงานก่อสร้าง
	 	 โครงการทางวิศวกรรมธรณี	รวมไปถึงการส�ารวจแหล่งแร่แหล่งวัสดุก่อสร้าง	แหล่งพลังงานน�้ามันและก๊าซ	
	 	 ธรรมชาติ

สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิศวกร และ
ผู้ช่วยนักธรณีวิทยำ

-		การส�ารวจในภาคสนาม	 (งานธรณีวิทยา
โครงสร้าง	ธรณีวทิยาแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ	
ธรณีฟิสิกส์)

-		การประเมินและออกแบบกลศาสตร์หิน
-		การประเมินและออกแบบงานด้านฐานรากบน

หิน	ฐานรากเขื่อนและอ่างเก็บน�้า
-		การประเมินและออกแบบงานการขุดเจาะ

เหมืองแร่บนดินและใต้ดิน
-		การประเมนิและออกแบบงานความลาดชนัของ

มวลหิน

-		ยั ง ไม ่มี ข ้ อมู ล เนื่ อ งจากเป ็น
หลักสูตรใหม่
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สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		การประเมินและออกแบบงานด้านวศิวกรรมน�า้
ใต้ดิน

-		การจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และธรณีพิบัติ

-		การศึกษากลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
-		งานวิศวกรรมการเจาะ
-		การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
-		การทดสอบในห้องปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
-		การติดต้ังเครือ่งมือ	ตรวจสอบ	และวิเคราะห์ผล	 

ทางด้านกลศาสตร์หิน
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ 
ต่อมนษุย์ในด้านการใช้เป็นอาหารการแปรรปูและการใช้ประโยชน์ในรปูแบบอืน่ๆ	เป็นสาขาท่ีครอบคลมุการศกึษา
ด้านต่างๆ	ของพืชดังนี้
 •	ด้านเทคนิคการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของผู ้บริโภคท้ังในระดับ

อุตสาหกรรมและระดับเกษตรกรรายย่อย
 •	ด้านวิทยาศาสตร์ของพืชเพื่อการปรับปรุงลักษณะต่างๆ	 ของพืชให้ดีข้ึนและเพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการ 

ในการเจริญเติบโตของพืชการให้ผลผลิตและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช
 •	ด้านการจัดการศัตรูพืช	ได้แก่	วัชพืช	โรคพืช	แมลง	และสัตว์ศัตรูพืช	และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการ 

ผลิตพืชความรู้พื้นฐานการผลิตพืชครอบคลุมทั้งพืชไร่พืชสวนไม้ดอกและไม้ประดับ	 นักศึกษาสามารถ 
เน้นศึกษาเฉพาะวิชาชีพท่ีสนใจได้	 โดยเลือกเรียนจากวิชาเลือกวิชาสัมมนาปัญหาพิเศษและโครงการ 
ด้านการผลิตพืช

กลุ่มวิชำที่อยู่ในหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ได้แก่
 •	กลุ่มการบริหารงานฟาร์มและธุรกิจการผลิตพืช
 •	กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช
 •	กลุ่มวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพพืช
 •	กลุ่มอารักขาพืชและสิ่งแวดล้อม
	 จุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่การเตรียมนักศึกษาเพื่อให้เป็นนักเกษตรที่สามารถใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและสามารถ
ปรบัตวัท�างานสนบัสนนุธรุกจิการผลติพชืในทกุรปูแบบ	เช่น	การผลติการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการเกษตร
ทัง้น้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการนักเกษตรส�าหรบัธุรกิจเอกชน	หลักสตูรจงึเน้นการผสมผสานแขนงวชิาการทางการ
ผลิตพืชเข้าด้วยกันในลักษณะสหวิทยาการและเน้นการจัดการธุรกิจการจัดการฟาร์มและการตลาด	 นอกจากนี้
นักศึกษายังคงมีความรู้พื้นฐานวิชาการเพียงพอที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้อีกด้วย

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	สาขาวิชาได้เตรียมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการปฏิบัติงานพื้นฐานด้านฟาร์มเกษตรโดยให้นักศึกษาปฏิบัติ
	 	 งานด้านการผลิตพืชในฟาร์มมหาวิทยาลัยที่ด�าเนินการแบบธุรกิจเอกชน

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
 •	ลักษณะงานท่ีเหมาะสมส�าหรับนักศึกษาในสถานประกอบการจริง	 ได้แก่	 งานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

เพื่อการผลิตพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับเห็ดกล้าไม้เรือนเพาะช�าเมล็ดพันธุ์การจัดสวนและสนามหญ้า
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชการจัดการดินและปุ๋ยการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ	และส่งเสริมการเกษตร
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย/
นักวิชำกำรเกษตร

-		การทดลอง	ทดสอบ	
-		บันทึกข้อมูล	บันทึกผลการทดลอง
-		รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	
-	การรายงานผล	 ในโครงการท่ีเก่ียวกับการ 

เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ	 ที่สถานประกอบการ
ก�าหนดให้	 เช่น	 พืชเมืองหนาว	 พืชไร่	 (อ้อย	 
ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง)	เป็นต้น

-		การศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค
และการแพร่ระบาดโรคในพืช

-		การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของพืช

-		ศึกษา	 ทดลอง	 กระบวนการเพิ่ม
ผลผลิตของพืช

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
ควบคุมคุณภำพ/
งำนประกนัคณุภำพ

-	งานควบคุม	 ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ	์
ได้แก่	การทดสอบความแข็งแรง	การปนเปื้อน	
ความงอก

-	ก า ร จั ด ท� า ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง 
สถานประกอบการ	 ประเภทฟาร์มและธุรกิจ
การผลิตพืช

-	การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของปัจจัย
การผลิตพืช	เช่น	ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยอินทรีย์

-		ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล คุ ณ ภ า พ 
เมล็ดพันธุ์ก่อนการจัดซื้อ

-		การวิเคราะห์ดิน	น�้า	และปุ๋ย	จาก
แหล่งต่างๆ	

-		คุณภาพเมล็ดคัดออกหลังคัด	
Gravity	 ที่ผ ่านสภาพการเก็บ
รักษา	ในและนอกห้องเย็น

ผู้ช่วยส่งเสริม
กำรเกษตร/กำร
ตลำดในปัจจัยกำร
ผลิต (ปุ๋ย, สำรเคมี)

-	การจัดอบรม/จัดกิจกรรมเพ่ือให ้ความรู 	้ 
ส่งเสริมเกษตรกร	 การสาธิตในเชิงเกษตร 
ด ้านการเพาะปลูกตลอดไปจนถึงวิธีการ 
จัดการบริหารจัดการฟาร์ม/แปลงเพาะปลูก

-	ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกษตรกร	 ในด้านการ 
เพาะปลูก	การเพิ่มผลผลิต	

-		การใช้ปัจจัยการผลิต

-		การสาธิตพันธุ ์พืชที่ เหมาะสม 
ในพื้นที่การเกษตร

-		ทดลองและสาธิตวธิกีารปลกูพืชไร่	
ที่เหมาะสมกับพื้นที่

-		การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
พืชที่เหมาะสม

เจ้ำหน้ำที่เกษตร 
(ปฏิบัติกำร)

-	ท� า ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก พื ช	 
การเตรยีมแปลง	การเตรยีมดนิ	ดแูลรักษา	และ
การเก็บเกี่ยว

-		การจัดการฟาร์มและโรงเรือน
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์มุ่งเน้นที่จะผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีส�าหรับการผลิตสัตว์
เศรษฐกจิของประเทศไทยในปัจจุบนั	ได้แก่	ไก่	สุกร	โคเนือ้	โคนม	และสตัว์น�า้	โดยเน้นการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
กับการผลิตสัตว์ในปัจจุบัน	เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	เพื่อจะให้
บณัฑติมคีณุสมบตัขิองนกัวิทยาศาสตร์	กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ	และภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการสือ่สาร	
กลุ่มวิชาพื้นฐานการผลิตสัตว	์ ประกอบไปด้วย	 กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์	 กลุ่มวิชาทางการปรับปรุงพันธุ์	 สรีรวิทยา
และกายวิภาคสัตว์	 กลุ่มวิชาทางโภชนศาสตร์สัตว์	 กลุ่มวิชาการบริหารงานฟาร์มและธุรกิจเกษตร	หลักสูตรของ 
สาขาวิชาแบ่งออกเป็น	2	ทางเลือก	ได้แก่	กลุ่มวิชาเลือกด้านสัตวศาสตร์	และด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์	

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
 •	เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามโครงการ 

สหกิจศึกษาฯ	 และการเข้าสู ่ ธุรกิจการเล้ียงสัตว์ในอนาคตสาขาวิชาได้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในฟาร์มมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นการเรียนการสอนและวิจัย 
ในระดับการผลิต	 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 และมีส่วนของ 
การบรหิารงานในรูปแบบวิสาหกิจด้วย

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	ลกัษณะงานทีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิานสหกจิศึกษา	ส�าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลติสตัว์	จะ
	 	 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ	ได้แก่	ผู้ช่วยนักวิชาการ	หรือสัตวบาลในฟาร์ม
	 	 ต่างๆ	 งานทางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 การจัดการดูแลสัตว์ในฟาร์ม	 ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดและ 
	 	 การผลิต	 และงานส่งเสริมการตลาด	ทั้งนี้จะมีการท�าโครงการวิจัยหรือพัฒนาด้านการผลิตสัตว์	 ร่วมกับ 
	 	 สถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย -		การทดลอง	ทดสอบ	
-		บันทึกข้อมูล	บันทึกผลการทดลอง
-		รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	
-		การรายงานผล	 ในโครงการท่ีเก่ียวกับการ 

ผลิตสัตว์	 การปรับปรุงพันธุ์	 การเจริญเติบโต
ของสัตว ์	 โรคในสัตว ์และการแพร่ระบาด 
ของโรค

-		ศึกษาวัสดุรองนอนเพื่อการเจริญ
เติบโตในลูกสุกร

-	การศึกษาความชุกของโรค	 EMS	
ทีร่ะบาดฟาร์มกุง้ในจงัหวัดระยอง

-		ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ
ไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ	 2	 สายพันธุ์
ระหว่าง	สายพันธุ์	Arbor	Acres	
และ	สายพันธุ์	Hubbard
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ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
ควบคุมคุณภำพ/
งำนประกนัคณุภำพ

-		ตรวจวเิคราะห์คณุภาพอาหารสตัว์	และวตัถุดบิ	
ทั้งทางเคมีและกายภาพ

-	ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบส�าหรับผลิตอาหารสัตว์	
และตรวจสภาพอาหารสัตว์

-		ศึกษาและควบคุมการผลิตสัตว์	 ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัท

-	งานควบคุมคุณภาพ	 (QC)	 อาหารสัตว์	 งาน
ทดสอบอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัติงานเบื้องต้น

-		การเสริม	Lianol®	Colostro	ใน
ลูกสุกรแรกเกิด	 ต่อประสิทธิภาพ
การผลิตของลูกสุกร

-	ผลการเปรียบเทียบน�้าหนักตัวไก่	
และ	%	HW	ของไก่รุ่น	ไก่ไข่

ผู้ช่วยนักวิชำกำร
เกษตร/ 
นักปฏิบัติกำร

-	ออกปฏบิตังิานในพืน้ที	่ตามทีรั่บผดิชอบร่วมกบั 
นักวิชาการส่งเสริมในการติดต่อฟาร์มลูกค้า	
และให้ค�าปรึกษากับเกษตรกรท่ีเป็นฟาร์ม 
ลูกเล้าของบริษัท

-		การวิเคราะห์ให้ค�าปรึกษาทางด้านสินค้าเพื่อ
การเกษตร

-	การวเิคราะห์ตลาด	การขยาย	การเพ่ิมช่องทาง 
การตลาดและการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

-		โครงการสนับสนุนสินเช่ือตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า

-		การ ศึกษาตลาดโคเ น้ือ พันธุ  ์
โคราชวากิว	 ศึกษากรณี	 ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา	 และจังหวัด
สุรินทร์

ผู้ช่วยสัตวบำล -	ดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ภายในฟาร์ม	 ให้มี
ผลผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท	

-		ผสมเทียม	
-	ดูแลสุขภาพสัตว์	 การควบคุมโรคในสัตว์	 และ

สภาพแวดล้อมในโรงงาน
-	การจัดการฟาร์มทั้งระบบ	 การเตรียมโรงเรือน

การผสมเทียม	 การท�าคลอด	 การอนุบาลสัตว์	
พ่อแม่พันธุ์

-	วิธีการผสมเทียมให้ได้อัตราการ
ผสมติดในโคนมที่สูง	 ถูกต ้อง	
ปลอดภยั	ต่อโค	การสังเกตอาการ
เป็นสัด	 (Heat)	 เวลาผสมเทียม
ท่ีถูกต้องเพ่ือท่ีจะให้เวลาตกไข่ท่ี
เหมาะสม

-	การจัดการในเล้า	 การท�าความ
สะอาดโรงเรือนก่อนน�าไก่เข้า-
ออกเล้า	การจัดการไก่	การจัดการ
รอบๆ	เล้า

-	ระบบการจัดการและการปฏิบัติ
งานภายในฟาร์ม
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สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร
เนื้อหำหลักสูตร
	 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต	ผลิตภัณฑ์อาหารระดับอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆ	 คุณสมบัติและหน้าท่ีของส่วนประกอบอาหาร
วิศวกรรมและเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	 การวิเคราะห์ควบคุมและประกันคุณภาพท้ังทางเคมีและ
กายภาพจุลินทรีย์และทางประสาทสัมผัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด	การจัดการสุขาภิบาลการบ�าบัด
ของเสียและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอาหารต่างๆ

หลักสูตรของสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำรประกอบด้วยกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกตแ์ละวิชำที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 •	จุลชีววิทยาอาหาร
 •	เคมีอาหาร
 •	การแปรรูปอาหาร
 •	วิศวกรรมอาหาร
 •	การควบคุมและประกันคุณภาพ
 •	การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 •	การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 • นกัศกึษาจะมทัีกษะพ้ืนฐานด้านหลักการและการแปรรปูอาหารด้วยวธิกีารต่างๆ	วศิวกรรมการแปรรูปอาหาร
	 	 การวเิคราะห์คณุภาพทางเคมจีลุนิทรย์ีและประสาทสมัผสัการควบคมุและประกนัคุณภาพการจดัการโรงงาน
	 	 อุตสาหกรรมอาหาร	การพัฒนาและการตลาดและทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานควบคุมกระบวนการผลิต
 •	งานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและการประกันคุณภาพ
 •	งานวิจัยและพัฒนา
 •	งานวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเคมีกายภาพและจุลินทรีย์
 •	การบริหารการจัดการและการตลาด

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		รวบรวมข้อมูล	ทดลองจัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
-		วิเคราะห์	 กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ
-		บันทึกข้อมูล	 บันทึกผลการทดลองตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

-		การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซาลาเปา

-	การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หนังปลากรายทอด

-		โมจิไอศกรีมผสมน�้าองุ่น
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สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	เก่ียวกับผลติภณัฑ์
-	การรายงานผล	 ในโครงการท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

Q.A. ประกัน
คุณภำพ/
Q.C. ตรวจสอบ
คุณภำพ 
ในโรงงำน

กำรผลิต

-	งานควบคมุการจัดเตรยีมวัตถดุบิ	และการผลติ
อาหาร

-	ควบคุมคุณภาพอาหารในกระบวนการผลิต	
ควบคุมอุณหภูมิ	 ความสะอาดให้ได้มาตรฐาน
ระบบ	GMP	และ	HACCP

-	วเิคราะห์	ปรบัปรงุกระบวนการในสายการผลติ	
เพื่อลดของเสียในการผลิต

-	งานตรวจสอบคุณภาพสินค ้า	 (QC)	 ใน
กระบวนการจัดเก็บสินค้าและการจัดส่ง

-	การจัดการระบบการจัดเก็บ
เอกสารในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

-	การประเมนิประสทิธภิาพการล้าง
-	การศึกษาคุณภาพสินค ้าหลัง

จากการกระจายสินค้าออกจาก
โรงงาน

-	เพิ่ ม ร ้ อ ยละผลผลิ ตส� าห รับ
กระบวนการแปรรูปไก่ปรุงสุก

นักวิเครำะห์/
นักวิทยำศำสตร์/
เจ้ำหน้ำที่ห้อง
ปฏิบัติกำร/
เจ้ำหน้ำที่ตรวจรับ 
ตรวจสอบวัตถุดิบ

-	ดแูลระบบควบคมุ	ระบบ	Hygiene	ของโรงงาน
-		ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ	 เคมี	

และชีวภาพที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์อาหาร
-	วิเคราะห์คุณภาพน�้าระบบการผลิต	 น�้าเสีย	

วัตถุดิบ	กระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย
-	ตรวจรับวัตถุดิบ	 พัสดุประกอบการผลิต	 พัสดุ

ประกอบการบรรจุ	การจัดเก็บวัตถุดิบ
-	วิเคราะห์ผลการตรวจรับวัตถุดิบ	ทางด้านเคมี

และเชื้อจุลินทรีย์

-	วิธีทดสอบและการตรวจพิสูจน์
ความถูกต้องของวิธีทดสอบ	และ	
วิธีการรับบรรจุภัณฑ์

-	ผลการปฏิบัติงานการวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยาเพื่อการทวนสอบ
คุณภาพ

-	ศึกษาฝาบรรจุภัณฑ์	 และการ 
ปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร	

-	ศกึษาหาวธิกีารลดกลิน่โอโซนทีใ่ช้
ในการฆ่าเชือ้ขวดบรรจภุณัฑ์	และ
การลดการปนเปื้อนกลิ่นโอโซนสู่
ผลิตภัณฑ์

Auditor/
เจ้ำหน้ำที่อบรม

-	อบรมระบบมาตรฐานต่างๆ	 ของโรงงานให้กับ
ลูกค้า

-	งานบรกิารหลังการขาย	Audit	ในการท�าความ
สะอาด	อบรมในเรื่องระบบ	GMP	/	HACCP

-	การควบคุมความชื้ นภายใน
น�้าตาลและคลังเก็บสินค้า

-		ควบคุมการก�าจัดสัตว์พาหะใน
สายการผลิต

-	การตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของพนักงานในสายการผลิต
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (นิเทศศำสตร์)
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (นิเทศศาสตร์)	 เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการเก่ียวกับ	 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 
การสื่อสาร	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การออกแบบ	สร้างสรรค์และผลิต
สื่อประเภทต่างๆ	เช่น	สิ่งพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	ภาพยนตร์	แอนิเมชั่น	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิธีการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการออกแบบและสร้างส่ือ	 รวมถึงวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ผู้รับสาร
ในระดับต่าง	ๆ	เช่น	ระดับบุคคล	ระดับกลุ่ม	ระดับมวลชล	โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ
 •	เทคโนโลยีเว็บ
 •	การออกแบบและการสร้างสาร
 •	การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
 •	การเขียนบทวิทยุ	โทรทัศน์	และภาพยนตร์
 •	การออกแบบและพัฒนาแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 •	กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 •	การบริหารองค์การสื่อสารมวลชน
 •	เทคโนโลยีการผลิตสื่อ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานด้านโฆษณา	สร้างสรรค์งานโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	ประสานงานลูกค้า
 •	งานด้านการเขียนบทความ	บทรายการ	บทภาพยนตร์
 •	งานจัดรายการวิทยุ	โทรทัศน์	ผู้ก�ากับรายการ	
 •	งานสร้างสรรค์	ออกแบบสื่อ	กราฟิก	ช่างภาพ	ผู้ตัดต่อ	ผู้ออกแบบดูแลเนื้อหาเว็บ	เป็นต้น
 •	งานด้านจัดกิจกรรมพิเศษ	(Event)

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (นิเทศศำสตร์)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

งำนด้ำนโฆษณำ/
ประชำสัมพันธ์/
กิจกรรมพิเศษ/
ประสำนงำนลูกค้ำ

-	ติดต่อประสานงานกับลูกค้า	
-	การท�าเอกสารการเสนอขายงานลูกค้า	
-	การจดัเตรยีมสถานที	่ตรวจสอบความเรยีบร้อย

ของงาน	รองรับลูกค้า
-	ออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย
-	การจัดอีเว้นท์ประสานงานขาย/เช่าอุปกรณ	์

เพื่อส่งเสริมยอดขายให้กับลูกค้า	

-		โคราช	แฟชั่นโชว์	2558
-		วันวิสาขบูชา
-		มหกรรมการ์ตนูญีปุ่น่แห่งประเทศ	

ไทย
-		วัฒนธรรมองค์กรในโรงพยาบาล
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (นิเทศศำสตร์)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-	 หาข่าว	 การเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารองค์กร

งำนเกี่ยวสื่อสิ่งพิมพ์/ 
นิตยสำร/เว็บไซต์

-		หาข้อมลูส�าหรบั	เขยีนข่าว	เขยีนบทความ	เขยีน
คอลัมน์	หรือเขียนบทสารคดี

-		ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับนักข่าว,	จัดเก็บ
แฟ้ม	footage	ข่าว

-		ถ่ายภาพเหตุการณ์,	บันทึกเสียง	และ	Rewrite	
เนื้อหาข่าว

-		จัดโครงหน้าหนังสือ	นิตยสาร
-	พสิจูน์อกัษร	พมิพ์คอลมัน์ต่างๆ	ตรวจเชค็ค�าผดิ

ของแต่ละคอลัมน์	ถ่ายเอกสาร	ปริ๊นงาน
-		ท�ากราฟิก	ออกแบบป้าย	แอนนิเมชั่น	งานถ่าย

รูปงานต่างๆ	 ท�า	 Animation	 3D	Mas	 โดย
ใช้โปรแกรม	Photoshop	 Illustrator,	 After	
Effect	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

-		จัดหน้าเว็บไซต์	 ออกแบบแบนเนอร์	 ตกแต่ง
เว็บไซต์

-	งานกองบรรณาธิการและพิสูจน์
อักษร

-	การสร ้ าง เ น้ือหา	 Content	 
Online	 ให้น่าสนใจและเกิดการ
ติดตามจากผู้ใช้อย่างถาวร

-	การจัดวางหน้านิตยสารและการ
ออกแบบโฆษณา

-		แอนนิเมชั่น	 “พรีเซนเตชั่น”	
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	2D

-		อินโฟกราฟิก
-	ศิลปะการล�าดับภาพ
-	การเรียงล�าดับภาพ	ในการตัดต่อ

สารคดีและสื่อวีดีทัศน์

งำนเกี่ยวกับสื่อ
วิทยุ/โทรทัศน์/
กำรผลิตรำยกำร/
แอนิเมชั่น

-		ถอดเทปรายการต่างๆ	
-		สร้างสรรค์บทรายการ
-		เขียนสคริปรายการ	และออกแบบช่วงรายการ
-	ออกกองถ่าย	 คิดประเด็นค�าถามสัมภาษณ์	

สัมภาษณ์บุคคล	จดและบันทึกเสียง
-	แก้ไข	และตัดต่อ	รายการที่ได้รับมอบหมาย
-	จัดหาและดูแล	 อุปกรณ์การถ่ายท�า,	 อุปกรณ์

ประกอบฉาก,	เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	เป็นต้น
-		ติดต ่อประสานงานภายในและภายนอก

บริษัท	เช่น	ติดต่อประสานงาน	ระหว่างบริษัท	 
กับ	 พิธีกรรายการ	 แขกรับเชิญรายการ	 และ
สถานที่ถ่าย

-		การผลิตรายการโทรทัศน์	 เพื่อ
ความบันเทิง

-		การรายงานข่าวอาชญากรรมของ
มติชนทีวี
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สำรสนเทศศึกษำ)
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (สารสนเทศศึกษา)	 เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการเกี่ยวกับ	 การใช้คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	 ได้แก่	 การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารเทศ	 
การจัดท�าสารเทศอิเล็กทรอนิกส์	 การพัฒนาห้องสมุดระบบอัตโนมัติ	 รวมถึงการจัดการสารสนเทศในส�านักงาน	 
และการพัฒนาเว็บไซต์

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 •	การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูล
 •	การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
 •	การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศห้องสมุด
 •	ห้องสมุดดิจิทัล
 •	ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด
 •	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ	จัดท�าดรรชนี	สาระสังเขป
 •	งานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล	จัดการสารสนเทศส�านักงาน
 •	งานห้องสมุดและบรรณารักษ์

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สำรสนเทศศึกษำ)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

งำนห้องสมุดและ
บรรณรักษ์

-		งานดูแลห้องสมุด	จัดชั้นหนังสือ,	ถ่ายเอกสาร,	
สแกนเอกสาร

-		การลงทะเบียนการจัดท�าบัตรสมาชิกห้องสมุด
-	งานจัดซ้ือ	 จัดหาหนังสือ	 และส่ือสารสนเทศ	

เพื่อบริการการสืบค้น	ค้นคว้า
-		งานวิเคราะห์หมวดหมู่เพื่อการจัดเก็บ	 และ 

การสืบค้นสารสนเทศ
-		เรียนรู้การน�า	 Social	Network	 มาใช้กับงาน

ห้องสมุดและการใช้ดีสเปซส�าหรับการเก็บ 
ผลงาน

-	การใช ้ดีสเปซส�าหรับการเก็บ 
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-	ระบบจองห ้ อ งอ ่ านหนั งสื อ	 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สำรสนเทศศึกษำ)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

งำนพัฒนำระบบ

สำรสนเทศ

-		ร่วมพัฒนาโครงการฐานข้อมูลภาพศิลปะ	
-		แปลงไฟล์ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ

ดิจิทัล		(ข้อมูลรายการ		ภาพยนตร์)
-		จัดท�าฐานข้อมูลแหล่งข่าว	ให้ค�าค้นข่าว	จัดท�า

เมทาดาทา	จัดเก็บข่าวเข้าระบบ	MAM
-		ตัดต่อคลิปข่าวเเละท�าเเค็ตตาล็อกคลิปข่าว
-		ดูแลเครือข่ายสารสนเทศ	และครุภัณฑ์

-	โครงการฐานข้อมูลภาพร่วมสมัย	
หอสมุดสาขาวังท่าพระ	 ส�านัก 
หอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

-	ฐานข้อมูลจัดเก็บข่าวทีวีดิจิตอล
-	ฐ านข ้ อมู ลผู ้ เชี่ ย วชาญที่ ใ ห ้

สัมภาษณ์ในรายการข่าว	 Thai	
PBS

งำนเว็บไซต์ และ

กำรจัดท�ำสื่อ

มัลติมีเดีย

-		จัดระบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส์ตามข้อก�าหนด	
ISO9001:2008	ให้ได้มาตรฐาน

-		ช่วยงานฝึกอบรม		เตรียมเอกสารสื่อการสอน
-		พัฒนา	Web-based	 GUI	 เพื่อรับข้อมูลจาก 

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
-		จัดท�าสื่อการเรียนในรูป	Multi	Media
-	ออกแบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ	 Intranet	

Web	Service

-		การพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
ปัญญาประทีป

-	การพัฒนาเว็บไซต์และความรู ้
ทางการทหารของห ้องสมุด 
กองบัญชาการกองทัพบก
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร)
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)	เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการเกี่ยวกับ	การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 เพื่อการจัดการสารสนเทศขององค์กร	 โดยการวิเคราะห์	 ออกแบบและจัดท�าระบบ	
ในการจัดการข้อมูลในแผนกงานต่างๆ	เช่น	การขายและการตลาด	การจัดการทรัพยากรบุคคล	การเงินและบัญชี	
การผลิต	การขนส่งและสินค้าคงคลัง	ตลอดจนระบบสารสนเทศอื่นๆ	ขององค์กร	นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนา
และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
 •	หลักการจัดการ
 •	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 •	การสื่อสารมวลชน
 •	การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูล
 •	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 •	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 •	ธุรกิจอัจฉริยะ
 •	การจัดการโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 •	การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •	การจัดการระบบสารสนเทศ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานพัฒนาซอฟต์แวร์	งานเขียนโปรแกรมขององค์กรขนาดเล็ก
 •	งานออกแบบ	ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
 •	งานวิเคราะห์ระบบงาน	จัดท�าฐานข้อมูล
 •	งานวิเคราะห์	ออกแบบจัดท�าระบบเครือข่าย
 •	งานด้านการจัดการและบริหารงานทั่วไป	เน้นการวิเคราะห์	ออกแบบ	พัฒนาระบบสารสนเทศ	และใช้งาน	
	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

งำนพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ 
ขนำดเล็ก

-		พัฒนาซอฟต์แวร์ให้องค์กรด้วยภาษาต่างๆ	เช่น	
Visual	Basic,	C#,	Java,	PHP	และ	SQL	

-		ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ว า ง ร ะ บ บ	 
E-Business	และ	คูม่อืการใช้งาน	
Google	Apps	Business
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		พัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลเฉพาะต่างๆ	 
เช่น	 ทางด้านการแพทย์	 เพื่อใช้เก็บข้อมูลใน
โรงพยาบาล

-		จัดท�าคู่มือและเอกสารประกอบ

-		การออกแบบและพัฒนาระบบ
ค� านวณการรับรู ้ ร ายได ้ของ 
โปรเจคต่างๆ	ในบริษัท	MFEC

-		การวางระบบการฉายภาพยนตร์
แบบดิจิตอลทั่ วประเทศจาก
ศูนย์กลางในเครือเมเจอร์

วิเครำะห์ระบบงำน 

ระบบฐำนข้อมูล

-		วิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านธุรกิจ
-		พัฒนาระบบงานด้วยภาษา	Visual	Basic,	C#,	

Java,	PHP	และ	SQL	ตลอดจนสามารถสร้าง
รายงานต่างๆ	ได้	เป็นต้น

-		สร้าง	 test	 scenario	 ที่ครอบคลุมในการ 
ตรวจสอบคุณภาพระบบ

-		จัดท�าระบบฐานข้อมูล	 และดูแลระบบฐาน
ข้อมูลของบริษัท	เช่น	ฐานข้อมูลลูกค้า

-		ท�าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
-		วิเคราะห์	 ออกแบบและจัดท�ารายงานเพ่ือ 

น�าเสนอผู้บริหารในเชิงวิเคราะห์

-		การจัดการข้อมูลภายในองค์กร
-		การจัดการฐานข้อมูลคุณภาพ 

เศษกระดาษ
-	ระบบกรอกข้อมูลสินค้าขาเข้า
-		บทเรียนส�าหรับการเรียนรู ้เรื่อง

สทิธปิระโยชน์ของกองทนุประกนั
สังคมและกองทุนเงินทดแทน 
เพื่อพนักงาน

งำนพัฒนำเว็บไซต์ 

และสนับสนุน

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

-		พั ฒน า 	 Web s i t e 	 โ ด ย ใช ้ โ ป ร แก รม	 
Dreamwever,	 HTML,	 PHP,	 Content	
Management	 System	 (CMS)	 และอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง

-		พัฒนา	Web	 Application	 Programming	
Interface	(Web	API)

-		ควบคมุและพฒันาระบบ	website	และ	Social	
Network	ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

-		เป็นผู้ช่วยสนับสนุน	User	 ในการดูแลระบบที่
เกี่ยวข้องกับงาน	IT	ภายในบริษัท

-		ท�าการออกแบบและติดต้ังระบบ	 Network	
พร้อมทั้งระบบ	Monitoring

-	ดูแลเครือข ่ายสารสนเทศ	 และครุภัณฑ์
งานติดต้ังและแก้ไขปัญหาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

-		เจ้าหน้าท่ีซัพพอร์ตด้าน	 IT	 และ	
Graphic

-		การสร้างเว็บไซต์ผ่าน	 Google	
Sites

-		ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่	Web	Design
-		การพัฒนาเว็บไซต์และจัดอบรม

ความรู ้ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับการใช ้
คอมพิวเตอร ์เบื้องต ้น	 บริษัท	
บางกอกมาสเตอร์วู้ด	จ�ากัด

-		การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสำหกิจ)
เนื้อหำหลักสูตร
	 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ	(ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ)	เป็นสาขาวิชาทีศ่กึษาการเกีย่วกบั	การวเิคราะห์	ออกแบบ
และพฒันาซอฟต์แวร์		การทวนสอบรวมถงึการประกนัคณุภาพซอฟต์แวร์		การวางแผนและการตดิตามความก้าวหน้า
ของโครงการพฒันาซอฟต์แวร์	ตลอดไปจนถงึการพฒันาระบบฐานข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมลู
ในองค์กร

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูล
 •	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
 •	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 •	การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •	การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง
 •	การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 •	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 •	วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 •	การทดสอบซอฟต์แวร์
 •	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
 •	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ
 •	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	งานพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 •	งานวิเคราะห์และทดสอบระบบ	ทดสอบโปรแกรม
 •	งานวิเคราะห์ระบบงาน	จัดท�าฐานข้อมูลจัดท�าระบบเครือข่าย
 •	งานออกแบบ	ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสำหกิจ)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

งำนพัฒนำ
ซอฟต์แวร์

-	การวิ เคราะห ์ 	 การออกแบบเพื่อพัฒนา
โปรแกรมขององค์กร	หรือลูกค้าของบริษัท

-		จัดเตรียมเอกสารโครงการ	ติดต่อประสานงาน
กับลูกค้า	ส�าหรับโครงการพัฒนาโปรแกรม

-		พัฒนาโปรแกรมจดัการข้อมลูทางองค์กรเพือ่ใช้
เก็บข้อมูล	โดยใช้เทคนิคต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

-		ระบบการจัดการงานก่อสร้าง
อาคาร

-		โปรแกรมออกแบบป้ายราคา
สินค้า

-		การออกแบบและพัฒนาระบบ
ค�านวณการ รับ รู ้ รายได ้ของ
โครงการต่างๆ	ในบริษัท	MFEC
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สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสำหกิจ)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อหน่วยงานธุรกิจ
ต่างๆ	ทางด้าน	CRM/	ERP	and	ECOMMERCE

-		ทดสอบระบบ	 ทดสอบโปรแกรมเพื่อพัฒนา 
ต่อยอด

-		จัดท�าคู่มือ	ส�าหรับการใช้งานโปรแกรม

-	ระบบจองกล้าไม้

งำนพัฒนำ
แอพพลิเคชั่น 
บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่

-		การวิ เคราะห ์ 	 การออกแบบเพื่อพัฒนา 
แอพพลิเคช่ันเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ลูกค้า

-		งานออกแบบ	 งานกราฟ ิก	 เพื่อตกแต ่ง 
แอพพลิเคชั่น

-		พัฒนาเกมส์บนมือถือ

-		สื่อนอกบ้านสัมผัสได้
-		ประมวลผลการสหกิจศึกษา

ทางด้าน	 Junior	 Programmer	
ภายในบริษัท	วีครีเอทเกม	จ�ากัด

งำนพัฒนำเว็บไซต์ -		พัฒนาเวบ็ไซต์โดยใช้โปรแกรม	Dreamwever,	
HTML,	PHP	Java	Script	เป็นต้น	

-		พัฒนา	 web	 application	 programming	
interface	(web	api)

-		งานออกแบบ	งานกราฟิก	เพื่อตกแต่งเว็บ	
-	ควบคมุและพฒันาระบบ	Website	และ	Social	

Network	ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

-		การพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชั่น 
ภายใน	บริษัท	 เอสซีจีพี	 เอ็คเซล
เลนซ์	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

-  ระบบเบิก/ยมือปุกรณ์คอมพิวเตอร์	
ออนไลน์

-		การวางแผนความจุของข้อมูล
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรกำรตลำด)
เนื้อหำหลักสูตร
	 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการบริหารลูกค้า	 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา	 ช่องทางการตลาดและ
การกระจายสินค้า	การส่งเสริมการตลาดและประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับการตลาด	นอกจากนี้ยังศึกษาในดา้นต่างๆ	
ทีส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง	เช่น	การจัดการการขาย	การวจิยัตลาด	การตลาดบริการ	การจดัการ
ค้าปลีก	 การตลาดส�าหรับธุรกิจชุมชน	 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม	 การตลาดเชิงกลยุทธ์	 และการตลาด
ระหว่างประเทศ	เป็นต้น

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	วิชาพื้นฐานทางการจัดการ	 ได้แก่	 หลักการจัดการ	 การสื่อสารทางธุรกิจบัญชีการเงิน	 การบัญชีบริหาร	

หลักการตลาด	 การจัดการการด�าเนินงาน	 การจัดการการเงิน	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 
การวิจัยทางธุรกิจ	และการพัฒนาภาวะผู้น�า

 •	วิชาเฉพาะการจัดการการตลาด	ได้แก่
	 	 -	การจัดการการตลาด
	 	 -	พฤติกรรมผู้บริโภค
	 	 -	ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
	 	 -	การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
	 	 -	การวิจัยการตลาด

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การวิจัยตลาด	
 •	การจัดท�าแผนการตลาด	
 •	การวิเคราะห์ตลาด	
 •	การบริหารผลิตภัณฑ์
 •	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์
 •	การจัดกิจกรรมด้านการตลาด	/	กิจกรรมส่งเสริมการขาย	
 •	การพัฒนาธุรกิจและงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรกำรตลำด)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์/และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-		ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	เพื่อจัดท�าแผนการตลาด
-	ช่วยจดัท�าแบบสอบถาม	ท�าการส�ารวจเพ่ือวจิยั

ตลาด
-		รวบรวมแบบสอบถาม	บันทึกข้อมูล	วิเคราะห์

ข้อมูลลูกค้า	พฤติกรรมผู้บริโภค

-		การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มีต่อร้านเบทาโกรช็อป

-		การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทาง 
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสลากออมสิน	 ของลูกค ้า
ธนาคารออมสิน	สาขาสุรนารี
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรกำรตลำด)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		วิเคราะห์สภาพคู ่แข ่งและปัจจัยแวดล้อม	
วางแผนการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

-		วิเคราะห์สถิติของเว็บไซต์	และ	social	media	
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-	การส� ารวจสื่ อ เจาะกลุ ่ มลูกค ้ า เ พ่ือออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่

-		การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือหนังสือเด็กพร้อมของเล่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร

-	ก ารพัฒนาผลิ ตภัณฑ ์ ขนาด
ปริมาณใหม่

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกำรตลำด/
งำนขำย/
งำนประชำสัมพันธ์

-	 งานขาย	 จัดเตรียมเอกสารการขาย	 ติดต่อ
ประสานงานลูกค้า	 การบันทึกข้อมูลลูกค้า	 
การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย	จัดท�ารายงานการ
ขาย	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการขาย

-	งานโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	การออกแบบ	จัด
ท�าข้อมูลประชาสัมพันธ์และสื่อ	เช่น	ภาพถ่าย	
โปสเตอร์โบชัวร์	 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางต่างๆ	ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าขององค์กร

-	 งานกิจกรรมทางการตลาด	 การวางแผน	
ออกแบบกิจกรรม	ออกแบบบูธจัดแสดงสินค้า	
จัดท�าเอกสารงบประมาณโครงการส�าหรับ
กิจกรรม	 จัดเตรียมความพร้อมทางด้านวัสด	ุ
อุปกรณ์	ติดต่อประสานลูกค้า	และผู้เกี่ยวข้อง
ส�าหรบัการจัดกิจกรรม	สรปุผลการจัดกจิกรรม

-	งานลูกค้าสัมพนัธ์	รบัข้อร้องเรยีน	ให้ค�าปรึกษา
แนะน�า	และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า	รวบรวม
ข้อมูลร้องเรียน	 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข	
ข้อบกพร่องทางการบริการ

-		การศึกษาการรับรู ้ โฆษณาชุด 
ทาโรอบกรอบรสสาหร่าย	 และ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีต ่อ 
ทาโรอบกรอบรสสาหร่าย

-		ศึ ก ษ า ก า ร รั บ รู ้ ต ร า สิ น ค ้ า	 
Fluocaril	 Ortho	 123	 และ	
พฤติกรรมในการรับรู้การสื่อสาร
ทางการตลาด	 ของผู ้บริโภคที่ 
จัดฟันในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

-		การพัฒนาระบบการสื่ อสาร
ทา งการตลาด โดยรวมของ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ	ราชสีมา

-	แนวทางการพัฒนา	 TrueYou	 สู่
การสื่อสารการตลาดออนไลน์

ผู้ช่วยงำนพัฒนำ
ธุรกิจ /
ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ

-		การจัดท�ากลยุทธ์ทางการตลาด
-	การวางแผนการตลาด
-	งานทดสอบผลิตภัณฑ์	 ทดสอบตลาดส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์	สรุปผลการทดสอบ	และเสนอแนะ
-	งานโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 การออกแบบ 

จัดท�าข้อมูลประชาสัมพันธ์	 และสื่อ	 เช ่น	
ภาพถ่าย	 โปสเตอร ์	 เพื่อประชาสัมพันธ ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ	 ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ
องค์กร

-		แผนการตลาดน�้าจิ้มสุกี้
-	การขยายตลาดรถบรรทุกใน

ประเทศไทย
-	การสร้างยอดขายให้กบัผลติภณัฑ์

ดแูลช่องปากฟลโูอคารลี	ประเภท	
Non-move	stock

-	การศึกษาพฤติกรรมการลงทุน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเทรดดิ้ง	
กรณีศึกษานักลงทุนรุ่นใหม่	 ใน
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรโลจิสติกส์)
เนื้อหำหลักสูตร
	 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมโลจิสติกส์	 การจัดหาและการจัดการสินค้า	 การจัดการการขนส่ง	 
โลจสิติกส์ระหว่างประเทศและประเด็นสมัยใหม่เก่ียวกับ	โลจิสติกส์	นอกจากนีย้งัศึกษาในด้านต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ	 เช่น	 ระบบสารสนเทศส�าหรับโลจิสติกส์	 การพยากรณ์ทางธุรกิจ	 การด�าเนินงานด้าน 
การบริการ	 การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานและเครือข่าย	 การจัดการคุณภาพ	 แบบจ�าลองส�าหรับห่วงโซ่
อุปทาน	และการจ�าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ	เป็นต้น	

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	วิชาพื้นฐานทางการจัดการ	 ได้แก่	 หลักการจัดการ	 การสื่อสารทางธุรกิจบัญชีการเงิน	 การบัญชีบริหาร	

หลกัการตลาด		การจัดการการด�าเนนิงาน	การจัดการการเงนิ	การวิเคราะห์เชงิปริมาณทางธรุกิจ	การวิจยัทาง
ธุรกิจ	และการพัฒนาภาวะผู้น�า

 •	วิชาเฉพาะการจัดการการโลจิสติกส์	ได้แก่
	 	 -	การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
	 	 -	การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์
	 	 -	การจัดการการขนส่ง
	 	 -	การบริหารการจัดซื้อจัดหาและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
	 	 -	การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การพยากรณ์ยอดขาย	และต้นทุนสินค้า
 •	การวางแผนการผลิตและวัตถุดิบ
 •	การจ�าลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน
 •	การควบคุมคุณภาพ
 •	การวางแผน	ควบคุมและจัดเส้นทางการขนส่ง	และการกระจายสินค้า
 •	การด�าเนินการเกี่ยวกับการน�าเข้า	–	ส่งออก	
 •	การบริหารจัดการคลังสินค้า	และสินค้าคงคลัง
 •	บรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลจิสติกส์	เช่น	บาร์โค้ด	คิวอาร์โค้ด

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรโลจิสติกส์)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยงำนจัดซื้อ/
ผู้ช่วยฝ่ำยผลิต

-	งานแผนการผลิต	 ประสานงานกับฝ่ายขาย	
เพื่อท�าการพยากรณ์ข้อมูลขายและการผลิต	
ประสานงานเพื่อน�าค�าสั่งซื้อมาจัดท�าตาราง 
การผลิต	และวางแผนความต้องการวัตถุดิบ

-		การจัดการระบบการติดตาม
ร วบ ร ว ม ใ บชั่ ง น�้ า ห นั ก จ า ก 
ผูรั้บเหมาขนส่ง

-		การลดปริมาณความเสียหาย 
ของวัตถุดิบ
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรโลจิสติกส์)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		งานจัดซื้อ	 รวบรวมค�าสั่งซ้ือ	 จัดท�าเอกสาร 
ใบจัดซื้อ	 สรรหาคัดเลือกคู่ค้า	 ติดต่อประสาน
เพื่อจ�าการสั่งซื้อสินค้า

-	งานตรวจรบัวตัถดุบิ	ตรวจสอบปรมิาณ	จ�านวน	
และเอกสารการซื้อขาย	 ท�าการบันทึกข้อมูล 
รับเข้าสินค้าในระบบ	

-		การศึกษาการลดต ้นทุนของ 
เ ม็ ด เ ห ล็ ก ยิ ง ท ร า ย ด ้ ว ย
กระบวนการปรับปรุงเครื่องร่อน
เม็ดเหล็กยิงทราย

ผู้ช่วยงำนจัดส่ง/
คลังสินค้ำ/ผู้ช่วย
ฝ่ำยโลจิสติกส์

-		จัดการสินค้าคงคลัง	 ดูแลความเรียบร้อย	 
ตรวจสอบสภาพสนิค้าให้อยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์	
ก่อนการเบิกจ่าย-รับเข้าสินค้า	 และปรับปรุง
ข้อมูลจ�านวนสินค้า	 (Stock)	 ให้เป็นปัจจุบัน	
การสุ่มนับจ�านวนสินค้าคงคลัง	 การรายงาน
สินค้าคงคลัง	

-	จัดการคลังสินค้า	 ดูแลความเรียบร้อยภายใน
คลังสินค้า	 การใช้พื้นท่ี	 ความเหมาะสมของ
การจัดเก็บสินค้า	 ดูแล	 อุปกรณ์ขนย้าย	 เช่น	 
รถโฟลคลิฟต์	เครน	และต้นทุนคลังสินค้า

- การจัดการกระบวนจัดส่ง	 การร่วมตรวจเช็ค
จ�านวน	ชนดิสนิค้าให้ตรงกบัใบส่ังซ้ือสนิค้า	ความ
เรียบร้อยในการบรรจุและหีบห่อการล�าเลียง 
ขึ้นรถขนส่งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง

-	การจัดการขนส่ง	 จัดท�าใบขนส่งสินค้า	 การ
วางแผนเส้นการขนส่ง	การเกบ็ข้อมลูระยะทาง	
ค�านวณต้นทุนการขนส่งวางแผนและปรับปรุง
เส้นทางเดินรถ

-		การเพ่ิมประสิทธิภาพวางแผน
ขนส่งสินค้า	 และวิเคราะห์การ
โหลดสินค้า

-		ปรับปรุงการวางแผนการขนส่ง 
รีเทิร์นเนเบิล

-		การปรับปรุ งการท�างานของ	 
Rubber	Tire	Gantry	Crane	ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-		การใช้	 EVA	 แทนการใช้	 โฟม	 
เพื่อการจัดส่งสินค้า

-		การจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงาน 
การขนส่งอปุกรณ์ส่งเสรมิการขาย

-		บริหารจัดการการท�างานของ
เครนหน้าท่าให้เพียงพอ

-		ลดความผิดพลาดในคลังบรรจุถุง

ผู้ช่วยงำนน�ำเข้ำ - 
ส่งออก

-		ดูแผนและจัดการการส ่งออกสินค ้า	 เช็ค
สินค้า	 และตรวจสอบเอกสาร	 น�าสินค้าเข้า 
ตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อส่งออก

-	การท�าเอกสารลานตู้เปล่า	 เช่น	 การสร้างและ
ตรวจเช็ค	Booking	ที่ได้รับมาจาก	Agent	และ
ท�า	stock	ตรวจเช็ค	stockของตู้คอนเทนเนอร์

-		ท�าเอกสารใบจองระวางเรือและใบตราขนส่ง
สินค้าทางทะเลติดต่อกับสายเรือ

-	ท�า	 Shipping	Mark	 เป็นเอกสารที่ใช้ในงาน
ส่งออกสินค้า	หรือเรียกว่า	เครื่องหมายหีบห่อ	
บันทึกข้อมูลเอกสารทั่วไป	 และเดินเอกสาร 
ใบก�ากับภาษีให้กับแผนกต่างๆ	ในบริษัท

-	การปรับปรุงกระบวนการรับเข้า 
สินค้าด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด
การลดความผิดพลาดในการ 
จัดท�าใบขนสินค้าขาเข้า

-		การลดขั้นตอนการท�างานด้าน
เอกสารส�าหรับการส่งออก

-		การ ศึกษาและ เป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส ่งสินค ้าทางเรือระหว ่าง
ประเทศ
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรธุรกิจใหม่และภำวกำรณ์ประกอบกำร)
เนื้อหำหลักสูตร
	 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนา	 ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	 การเงินส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการ	การจดัการธุรกิจท่ีก�าลังขยายตวั			และประเดน็สมยัใหม่เกีย่วกบัผูป้ระกอบการ	นอกจากนีย้งัศกึษา
ในด้านต่างๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี	เช่น	การจัดการคณุภาพ	การจดัการธรุกจิแฟรนไซส์	การจดัการ
ธรุกจิครอบครวั	การจดัการธุรกิจบริการ	การจัดการทรพัย์สินทางปัญญา	การร่วมทนุการระดมทนุ	การจดัการภาษ	ี
การวิเคราะห์การลงทุน	และการจัดการทุนมนุษย์	เป็นต้น	

ทักษะพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	วิชาพื้นฐานทางการจัดการ	ได้แก่	หลักการจัดการ		การสื่อสารทางธุรกิจบัญชีการเงิน		การบัญชีบริหาร	
	 	 หลักการตลาด		การจัดการการด�าเนินงาน		การจัดการการเงิน	การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ		การวิจัย
	 	 ทางธุรกิจการพัฒนาภาวะผู้น�า
 •	วิชาเฉพาะการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ	ได้แก่
	 	 -	ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
	 	 -	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
	 	 -	การตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ
	 	 -	การเงินผู้ประกอบการ
	 	 -	การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การวิเคราะห์โครงการสินเชื่อลงทุนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท�าธุรกิจ
 •	การพัฒนาธุรกิจ	พัฒนาผลิตภัณฑ์	ทดสอบผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด
 •	การวิเคราะห์การร่วมทุน
 •	การส่งเสริมผู้ประกอบการ	เช่น	การจัดการฝึกอบรม	งานในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ,	งานใน	Accelerator		
	 	 เช่น	True	Incube	หรืองานใน	Coworking	Space
	 	 ต่างๆ	เช่น		HUBBA,	PAH	SPACE,	LAUNCHPAD		
 •	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 •	การวิจัยภาวการณ์ประกอบการและการวางแผนทางธุรกิจ

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรธุรกิจใหม่และภำวกำรณ์ประกอบกำร)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยวิเครำะห์
โครงกำรสินเชื่อ
ลงทุน

-		งานลูกค้าสัมพันธ์	 ดูแลฐานข้อลูกค้าเงินกู	้ 
ลูกค้าเงินฝาก	รับข้อร้องเรียน

-	งานให้บริการลูกค้าด้านเงินฝาก	 และแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของธนาคาร

-	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด�าเนินงานด้านการบริหารลูกค้า
สมัพันธ์

-	การควบคุมและตดิตามการท�างาน
ของแฟ้มสนิเชือ่ใน
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สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (กำรจัดกำรธุรกิจใหม่และภำวกำรณ์ประกอบกำร)

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

-		งานให้บริการลูกค้า	 ด้านสินเชื่อ	 การแนะน�า
แผนการกู้ยืม	จัดเตรียมเอกสาร	การตรวจสอบ
เอกสาร	กรอกข้อมูล	

-		งานด้านสินเช่ือ	 เก็บข้อมูลในการค�านวณ 
ค่าทางการเงินวเิคราะห์ข้อมลูและการวเิคราะห์
สินเชื่อจริง

-	 คู ่มือการพัฒนากระบวนการ 
ขออนุมตัสินิเชือ่เพ่ือการประกอบ
ธุรกิจของ	SME	Bank

กำรพัฒนำธุรกิจ/
พัฒนำผลิตภัณฑ์

-	การศึกษา	 ค้นคว้าข ้อมูลการตลาด	 และ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	เพื่อพัฒนาธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์

-	ออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์	ด้านคณุลกัษณะ	
คุณสมบัติ	หีบห่อ	

-		งานทดสอบผลิตภัณฑ์	 ทดสอบตลาดส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จัดท�าการส�ารวจ	 ทดสอบ	 การ	
จัดเตรียมความพร้อม	อุปกรณ์	ติดต่อประสาน
ลูกค้า	สรุปผลการทดสอบ	และเสนอแนะ

-	งานโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์	การออกแบบ	จดัท�า 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์และส่ือ	 เช่น	 ภาพถ่าย	
โปสเตอร์โบชัวร ์	 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ ่าน 
ช่องทางต่างๆ	ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าขององค์กร

-		การศึกษาประสิทธิภาพสื่อทาง 
การตลาดบนเพจเฟสบุ๊คเดลิซิโอ
แบรนด์

-		การควบคุมคณุภาพสินค้า

ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ/
กำรวิจัยภำวกำรณ์
ประกอบกำร

-		วิเคราะห ์ข ้อมูลด ้านการตลาดของธุรกิจ	 
การส�ารวจ	และวิจัยตลาด

-		วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่ม 
ยอดขาย	 การเขียนแผนการตลาดและ 
การสื่อสารและแผนการส่งเสริมการขาย	 เช่น	
การจัดท�าโปรโมชั่นและวิเคราะห์ผลของการ
จัดโปรโมชั่นต่างๆ

-	วางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์	 และแนวทาง
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

-		ศึกษาเก่ียวกบัวธิกีารเพิม่ยอดขาย 
ให้กับร ้านค้าปลีก	 และน�ามา
ประยกุต์ใช้จริงกบัซพีี	เฟรชมาร์ท	 
สาขา	กฤษดานคร

-		ศึกษาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	เพ่ือช่วยดงึ
ยอดขายกรณียอดขายไม่ถึงเป้า

-		ความคาดหวังและการรับรู ้ของ 
ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ	(7-11) 

งำนส่งเสริม
ผู้ประกอบกำร 
เช่น กำรจัดกำรฝึก
อบรมงำนใน
หน่วยบ่มเพำะธุรกิจ, 
งำใน Accelerator
เช่น True Incube 
หรืองำนใน 
Coworking Space

-		ศึกษารูปแบบธุรกิจ	 วิเคราะห์พัฒนาการของ
ธรุกจิและผลกระทบในด้านต่างๆ	เช่น	ยอดขาย	
คู่แข่ง	สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ

-		งานเกี่ยวกับสถานบันทางการเงิน	 ได ้แก ่	 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	
วเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ	จดัเตรยีม
เอกสารเพื่อการท�าสินเชื่อ	 บันทึกฐานข้อมูล
ลูกค้า	เป็นต้น

-	การพัฒนาระบบการแจ้งซ่อม
ออนไลน์ของ	บริษัท	สมีาอินเตอร์
โปรดกัส์	จ�ากัด

-	ก า ร ส ร ้ า ง ค ว ามผู ก พั นและ
ประสบการณ์ร่วมระหว่างลูกค้า
และบริษัทฮบับา

-	การศึ กษาพฤติกรรมการใช ้
กระดาษของบคุลากรในส�านกังาน
ออมสนิเขตนครราชสมีา	1
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สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
เนื้อหำหลักสูตร
	 วิทยาศาสตร์การกีฬา	เป็นวิชาที่มีการบูรณาการเอาเนื้อหาสาระและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์		เช่น	เคมี	
ชีววิทยา	 ฟิสิกส์	 แคลคูลัสและอ่ืนๆ	 มาประยุกต์ใช้กับการท�างานของมนุษย์	 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชา
ต่างๆ	 ได้แก่	 สรีรวิทยาการกีฬา	 จิตวิทยาการกีฬา	 ชีวกลศาสตร์การกีฬา	 โภชนาการการกีฬา	 และวิทยาการ 
การจัดการกีฬา	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเล่นกีฬา	 และการออกก�าลังกายให้ได้ผลดีและ 
ถูกต้องตามหลักวิชา	 เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 รวมทั้งการพัฒนา 
ทางด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	เป็นผู้น�าทีมในการให้ความรู้ด้านการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา
 •	เป็นผู้วางแผนงานในการจัดโปรแกรมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับประชาชนทั่วไป
 •	เป็นผู้วางแผนในการฝึกสอนกีฬาให้กับนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน
 •	เป็นผู้ท�าการทดสอบสมรรถภาพให้กับบุคคลทั่วไปและนักกีฬา
 •	เป็นผู้วางแผนและจัดฝึกอบรมในด้านสุขภาพและด้านการกีฬาให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 •	การจัดกิจกรรมทางด้านนันทนาการให้กับประชาชนทั่วไป	นักท่องเที่ยว	เป็นต้น
 •	การวางแผนในการบริหารจัดการด้านศูนย์สุขภาพ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนัก
วิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ/ดูแลนักกีฬำ

-	จัดโปรแกรมการออกก�าลังให้กับนักกีฬา
-	การดูแลอาหารและโภชนาการของนักกีฬา
-	การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
-	เป็นผู้ช่วยในการฝึกซ้อมกีฬาปฐม
-	ดูแลน�้าหนักตัวนักกีฬาทั้งหญิงและชาย
-	การพยาบาลเบื้องต้นขณะแข่งขันและฝึกซ้อม

-		การอบอุ ่นร ่างกาย	 และการ 
ยดืเหยยีดของนกักฬีาฟุตบอล

-		การนวดผ่อนคลายกล้ามเนือ้
-		ก าร เสริ มสร ้ า งสมรรถภาพ 

นกัฟุตบอล
-		การฟื ้นฟูสมรรถภาพของการ 

บาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอล
-		การเก็บข้อมูล	 1-RM	 ในการฝึก

ด้วยน�า้หนักของนักฟุตบอลสโมสร 
บอีซี-ีเทโรศาสน
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สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยฝึก/เจ้ำหน้ำที่
ประจ�ำฟิตเนต/
ศูนย์สุขภำพ/
โรงพยำบำล

-		ให ้บ ริการ ลูกค ้ า ใน	 fitness 	 และดูแล 
ความปลอดภัยและให้บริการลูกค้า

-		จัดโปรแกรมการออกก�าลังให้กับลูกค้า
-		ดูแลห้องออกก�าลังกาย	(Fitness)	ดแูลอปุกรณ์

เครื่องออกก�าลังกาย
-		การให้ค�าปรกึษาทางด้านการออกก�าลงักายให้

กับลูกค้าและผู้ป่วยโรคอ้วน	และโรคเบาหวาน	
-	การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการหลังการบาดเจ็บ

ให้กับผู้ป่วย
-		การทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ลูกค้า

-		ท� า โ ป ร แ ก ร ม แ บบท ด ส อบ 
สมรรถภาพทางกายกฬีาชนดิต่างๆ

-		การออกก�าลงักายด้วยแรงต้าน
-		วิธีการยืดเหยียดก่อน-หลังออก

ก�าลังกายและวิธีการใช้เคร่ืองมือ 
ทีถู่กต้อง

-		อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร 
ออกก�าลังกายเพ่ือฟื้นฟูหลังจาก
การบาดเจบ็

-		ออกแบบโปรแกรมลดน�า้หนกั
-		การจดัโปรแกรมการออกก�าลงักาย

ส�าหรับผูท้ีม่ภีาวะน�า้หนักเกนิ

งำนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

-		ผู้ช่วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ	ร่างกาย
-		งานเอกสารและสารบรรณ
-		ผู้สื่อข่าวกีฬา
-		งานประชาสัมพันธ์	 ส่งเสริมด้านสุขภาพและ

การออกก�าลังกาย

-		ผลของเคร่ืองดื่มชูก�าลังที่มีต ่อ
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาแบบ
เคลื่อนไหวในคนสุขภาพดี

-		การส�ารวจเคร่ืองออกก�าลังกาย
กลางแจ้งและอุปกรณ์เครื่องเล่น
ออกก�าลังกายส�าหรับเด็ก

-		แบบประเมินความพึงพอใจใน 
การรั บบริ ก า รห ้ อ งทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

-		ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออกก�าลังกายของบุคลากร	 กอง
การกีฬา	 ส�านักวัฒนธรรม	 กีฬา	
และการท่องเที่ยว
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สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
เนื้อหำหลักสูตร
	 ศึกษาเก่ียวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น	 โดยเน้นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 และ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจน�ามาซ่ึงพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต	 โดยคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลง	 หรือได้รับผลกระทบ 
อันเนื่องมาจาก	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ	เคมี	และ	ชีวภาพ

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	การวางแผนควบคุมและจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	 เช่นมลพิษทางอากาศ	 มลพิษทางเสียง

มลพิษทางน�้า	การสุขาภิบาลอาหารและขยะมูลฝอยท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
 •	การจัดท�าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม	(ISO	14000)
 •	การจัดหาน�้าสะอาดหรือน�้าประปาให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม
 •	การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	และการประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ
 •	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ	น�้า	อาหาร	และขยะมูลฝอย
 •	การวางแผนควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดรวมทั้งควบคุมพาหะน�าโรค 

ท้ังในชุมชน	สถานประกอบการ	และโรงงานอุตสาหกรรม
 •	การให้ความรู้หรือค�าปรึกษาในด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง
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สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงำน ต�ำแหน่งงำน
ลักษณะงำน 

(ยกตัวอย่างในภาพรวม)
ตัวอย่ำงโครงงำน 

(ในภาพรวม)

1. หน่วยงำนรัฐบำล
ส่วนกลำง (กรม กอง)
- กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  
(กรมควบคุม
มลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ส�ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และ 
สิ่งแวดล้อม)

- กระทรวงสำธำรณสุข 
(กรมอนำมัย  
กรมควบคุมโรค)

ส่วนภูมิภำค
- ส�ำนักงำนสำธำรณสุข

อ�ำเภอ/ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด

-  โรงพยำบำลขนำด
ต่ำงๆ 

ส่วนท้องถิ่น
-		ส�านักงานเทศบาล
-		องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น
-		กรุงเทพมหานคร	

(ส�านักรักษาความ
สะอาด	ส�านักการ
ระบายน�้า	และส�านัก
อนามัย	(กองอนามัย 
สิ่งแวดล้อม)

-		ผู้ช่วยนักวิจัย/	 
นักวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/	 
เจ้าหน้าที ่
สิ่งแวดล้อม

-		ผู้ช่วยนักวิจัย	 
นักวิเคราะห์/ 
งานสุขภิบาล
อาหาร	

		นักวิชาการ
สุขาภิบาล/ 
นักวิชาการ
สาธารณสุข

-		งานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 
และการติดตามตรวจสอบ

-		ง า น วิ จั ย แ ล ะพัฒน า ร ะบบ 
สุขาภิบาลอาหาร	 งานวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพน�้าบริโภค

-		ง านพัฒนาระบบ เฝ ้ า ระวั ง 
สุขาภิบาลอาหาร	และน�้า

-	ออกตรวจกิจการท่ีเป็นอันตราย
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
เช ่น	 สถานที่จ�าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร	 การ
สุขาภิบาลสถานประกอบกจิการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

-		การวิเคราะห์คุณภาพน�้าอุปโภค	
บริโภค	น�้าทิ้ง

-	วางแผน	 ควบคุมการสุขาภิบาล
ทั่วไปให้ได ้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะป้องกันและควบคุม
โรคระบาดรวมทั้งควบคุมพาหะ
น�าโรคทั้งในชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม

-		การออกตรวจสอบเหตุร�าคาญ
-		การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน

-		ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล
อ า ห า ร ใ น โ ร ง
พยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

-	ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร 
ปนเปื้อนโคลิฟอร์ม 
แบคทเีรยีในอาหาร 
พ ร ้ อ ม บ ริ โ ภ ค
บริเวณร้านแผงลอย
จ� าหน ่ ายอาหาร
หน้าโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
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สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงำน ต�ำแหน่งงำน
ลักษณะงำน 

(ยกตัวอย่างในภาพรวม)
ตัวอย่ำงโครงงำน 

(ในภาพรวม)

2. หน่วยงำนรฐัวสิำหกจิ
-  กำรท่ำอำกำศยำน
- กำรประปำนครหลวง/

กำรประปำส่วนภมูภิำค
- กำรนิคมอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทย
-  ฯลฯ

ผู้ช่วยนักวิจัย/  
นักวิทยำศำสตร ์
สิ่งแวดล้อม/  
เจ้ำหน้ำที่
สิ่งแวดล้อม

-  การจดัการด้านอนามยัสิง่แวดล้อม	
การสุขาภิบาลอาหาร	

-		การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า

-		การตรวจหาการ
ปนเปื้อนแบคทีเรีย
โคลิฟอร์มและการ
ปรับปรุงคุณภาพ
น�้ า แ ข็ ง ภ า ย ใ น
อาคารผู ้ โดยสาร	
ท ่ า อ า ก า ศ ย า น
สุวรรณภูมิ

3. หน่วยงำนเอกชน
- โรงงำนอุตสำหกรรม

ประเภทต่ำงๆ เช ่น 
อุตสำหกรรมอำหำร
และเครื่องดื่ม เป็นต้น

-  บริษัทที่ปรึกษำด้ำน 
สิ่งแวดล้อม

-  บริษัทตรวจวิเครำะห์
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

-  สถำบันสิ่งแวดล้อม
ไทย

-  โรงพยำบำลเอกชน
-  สถำนประกอบกำร 

เ อ ก ช น อื่ น ๆ  ที่ ม ี
ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น 
ด ้ ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร 
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ข อ ง 
สถำนประกอบกำร

-  เจ้ำหน้ำที ่
สิ่งแวดล้อม/  
นักวิทยำศำสตร ์
สิ่งแวดล้อม

-		การจัดท�ารายงาน	 และเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านสิง่
แวดล้อม	(ISO14001)

-		ควบคมุดแูลการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม	 /	 ตรวจติดตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงงาน	 ประจ�าวัน	 เช่น	 ระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย	 ระบบสิ่งแวดล้อม	 
การจัดการขยะ	 การประเมิน
ความเสี่ ย งทาง สุขภาพของ
พนักงาน

-		วิเคราะห์ข้อมลู	รายงานผล	เสนอ
วิธีการปรับปรุงแก้ไข

-		การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม	 และ
สุขภาพ

-		ก า ร จั ด ท� า โ ค ร ง ก า ร ด ้ า น 
สิ่งแวดล้อม	การน�าของเสียกลับ
มาใช้ใหม่	การจัดการของเสีย

-		การฝึกอบรม	ให้ความรู้พนักงาน	
ในเรื่องของสุขาภิบาล	 และ 
สิ่งแวดล้อม

-		โ ค ร ง ก า ร ศึ กษ า
การน�าน�า้มนัทีเ่หลอื
จากขั้ นตอนการ
วิเคราะห์คุณภาพ
มาท� าส บู ่ 	 ใช ้ ใน 
สถานประกอบการ

-		การควบคุมการ
ปฏิบตังิานข้อปฏิบตัิ
ด ้ านสิ่ งแวดล ้อม	
ข อ ง ม า ต ร ฐ า น
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 ISO	
14001	 ในบริษัท	
ส ย า ม 	 พี วี เ อ ส
เคมคิอลส์

-  โครงการศกึษาสมดลุ	
มวลน�้าในโรงงาน
อาหารแปรรูป

-	การศึกษาปริมาณ
การกกัเกบ็คาร์บอน	
ของต ้นไม ้ 	 กรณี
ศึกษา	 ป่าดงใหญ	่
บ้านวังอ ้อ-วังถ�้า	
อ.เขื่องใน	 จังหวัด
อุบลราชธานี
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สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
เนื้อหำหลักสูตร
	 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ในงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อน�า
ข้อมูลและเทคนคิต่างๆ	ไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการส่งเสริมสขุภาพและความปลอดภยัการป้องกนั
และการควบคุมอันตรายจากการท�างานซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�างาน

ลักษณะงำนที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
 •	เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ	(จป.)	Safety	Officer	
 •	สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 •	การวางแผนควบคุมประสานงานด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ	เนื่องจากการท�างาน
 •	การวางแผนควบคุมประสานงานและป้องกันโรคจากการท�างาน
 •	การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 •	การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต
 •	การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานให้กับผู้ที่
	 	 สนใจและเก่ียวข้อง
 •	การจัดท�าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	มอก.	18001	และมาตรฐานการด�าเนิน
	 	 งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ	ได้

สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิเครำะห์ 
เกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย และ
อำชีวอนำมัย

-		วิเคราะห์ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	
รวบรวมและวิเคราะห์สถิติด้านความปลอดภัย

-		ฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับความปลอดภัย	
ตรวจความปลอดภัย	 กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัย	 เช่น	 รณรงค์	 จัดบอร์ด	 โครงการ
อนรุกัษ์การได้ยนิ	การวางแผนตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

-		ประเมินความเสี่ยงภายในโรงงานและสถานี
บรกิาร	จดัท�าแผนการบรหิารจัดการความเสีย่ง	 
วิเคราะห์และเก็บรวบรวมรายงานสภาพ 
ผิดปกติและสภาพการจัดส่งที่เป็นอันตราย	

-	การส่งเสรมิความปลอดภัย	สุขภาพอนามยัของ
ผู้ประกอบอาชีพ

-	โครงการจัดท�าระบบระบาย
อากาศห้องปรุงอาหารโรงอาหาร	 
โรงพยาบาลจกัราช

-		แนวทางการตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสีย่ง

-		โครงการวเิคราะห์ด้านการยศาสตร์
โดยการประเมินปัจจัยเสี่ยงด้วย
เทคนิค	RULA

-	ข้อมลูความปลอดภยัในการท�างาน
กบัสารเคม	ี(Safety	Data	Sheet;	
SDS)	ตามระบบสากล	GHS
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สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ตัวอย่ำงโครงงำน

งำนระบบควำม
ปลอดภัยในกำร
ท�ำงำน OHSAS 
18001

-		การจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ของโรงงานเพื่อขอรับรองระบบ	 OSHAS	
18001

-		วางแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย	
เอกสารด้านความปลอดภัย	การจัดอบรมสร้าง
จิตส�านึก	

-		ก า ร ร วบรวมกฎหมายความปลอด ภัย	 
อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
และ	 update	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย

-		ประเมินความเสี่ยงตามหน้างานของบริษัท	
Audit	 สภาพแวดล้อมและวิธีการท�างานตาม
มาตรฐาน	การจัดท�า	WI/OP	ตรวจสอบความ
ปลอดภัยภายในหน่วยงาน	อปุกรณ์ฉุกเฉิน	และ
อปุกรณ์ภายในรถขนส่ง	จดัท�ารายงานอบุตัเิหต	ุ
กิจกรรมค้นหาอันตราย	สรุปสถิติต่างๆ

-	คิดหาวิธีแก้ไขเชงิป้องกัน	ช่วยรณรงค์เสรมิสร้าง
จติส�านกึในการท�างานด้วยความปลอดภยั	และ
การฝึกอบรมพนกังาน	เพือ่การปฏิบตังิานอย่าง
ปลอดภัย

-		การจัดท�ามาตรฐานการท�างาน
เพ่ือความปลอดภัย	 และการ 
ฝึกอบรม

-		การส่งเสริมจิตส�านึกด้านความ
ปลอดภัยด ้วยกิจกรรม	 KYT	 
“มือชี้	ปากย�้า”

-		โครงการจัดงาน	“ฉลองครบรอบ	
1	ปี	COD	ABP3	อุบัติเหตุเป็น	0”	
ครั้งที่	1

-		คู ่ มื อ ก า รท� า ง านด ้ านความ
ปลอดภัยประจ�าต�าแหน่งงาน

-		การประเมนิความเสีย่งและศกึษา
วิธีการท�างานของเครื่องโม่แป้ง,	
เครื่องสลัดแป้ง	 และหม้อไอน�้า	 
โดยวิธี 	 FMEA	 กรณีศึกษา	 :	 
สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	จ�ากัด

164-8176.indd   94 24/9/2558   13:21:52



บรรณำนุกรม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 (2556).	 รายงานพัฒนาการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.		นครราชสีมา:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย		(2557).		การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสหกิจศึกษา.		นครราชสีมา:	สมาคมสหกิจศึกษาไทย.

สมาคมสหกจิศกึษาไทย		(2553).		คูม่อืการจดัสหกจิศกึษา.	นครราชสมีา:		สมาคมสหกจิศกึษาไทย.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย		(2552).		มาตรฐานและการประกันคุณภาพการด�าเนินงานสหกิจศึกษา.

นครราชสีมา:	สมาคมสหกิจศึกษาไทย.

164-8176.indd   95 24/9/2558   13:21:52



164-8176.indd   96 24/9/2558   13:21:52



ภำคผนวก

164-8176.indd   97 24/9/2558   13:21:52



164-8176.indd   98 24/9/2558   13:21:52



ภำคผนวก ก.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554

164-8176.indd   99 24/9/2558   13:21:52



164-8176.indd   100 24/9/2558   13:21:52



Suranaree University of Technology

คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 101

164-8176.indd   101 24/9/2558   13:21:53



คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology

102

164-8176.indd   102 24/9/2558   13:21:53



Suranaree University of Technology

คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 103

164-8176.indd   103 24/9/2558   13:21:53



คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology

104

164-8176.indd   104 24/9/2558   13:21:54



Suranaree University of Technology

คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 105

164-8176.indd   105 24/9/2558   13:21:54



คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology

106

164-8176.indd   106 24/9/2558   13:21:55



Suranaree University of Technology

คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 107

164-8176.indd   107 24/9/2558   13:21:55



164-8176.indd   108 24/9/2558   13:21:55



ภำคผนวก ข.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่องเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา

164-8176.indd   109 24/9/2558   13:21:55



164-8176.indd   110 24/9/2558   13:21:55



Suranaree University of Technology

คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111

164-8176.indd   111 24/9/2558   13:21:55



คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology

112

164-8176.indd   112 24/9/2558   13:21:56



Suranaree University of Technology

คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 113

164-8176.indd   113 24/9/2558   13:21:56



คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology

114

164-8176.indd   114 24/9/2558   13:21:56



ภำคผนวก ค.

แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา

164-8176.indd   115 24/9/2558   13:21:56



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0-4422-3051-2, 0-4422-3056-7 โทรสาร 0-4422-3045, 0-4422-3053 E-mail : coop@sut.ac.th URL : www.coop.sut.ac.th 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 

แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 เรียนผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และขอเสนองานโดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน (ภาษาไทย) __________________________________________________________________ 
(ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________ 

ประเภทกิจการ/ผลิตภัณฑ_์______________________________________________________________________________ 
จ านวนพนักงานรวม (คน)_________________________จ านวนชั่วโมงการท างาน__________________________(ชม./สัปดาห์) 
ที่อยู่ _______________________________ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต___________________ 
จังหวัด______________รหัสไปรษณีย์ __________โทรศัพท์_____________________โทรสาร_____________________ 
ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน____________________________ ต าแหน่ง ______________________แผนก/ฝ่าย __________________ 
โทรศัพท_์____________________________E-Mail : ___________________________ 
หากมหาวิทยาลัยฯประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ขอให้ 
    ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน          ติดต่อกับบุคคลที่สถานประกอบการ/หน่วยงาน มอบหมายต่อไปนี้ 
ช่ือ-นามสกุล______________________________ต าแหน่ง _______________________ แผนก/ฝ่าย ______________________
โทรศัพท_์_____________________________E-Mail : ___________________________ 
สาขาวิชาท่ีต้องการ                                                  จ านวนนักศึกษา _____________________คน 
คุณสมบัติของนักศึกษาและข้อก าหนดอื่น  ๆ (เช่น เพศ / เกรด / อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีต้องน าติดตัวไป / สถานท่ีปฏิบัติงานของ
นักศึกษา)_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ต าแหน่งงานนักศึกษา (Job Position) ___________________________ 
ลักษณะงานที ่มอบหมายให ้นักศึกษา (Job Description) 
งานประจ าที่สอดคล้องกับสาขาวิชา__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
งานโครงงาน / งานวิจัย ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ชื่อ – นามสกุล พนักงานที่ปรึกษา / พ่ีเลี้ยง___________________________ต าแหน่ง __________________________________
แผนก / ฝ่าย_________________________โทรศัพท์ __________________________E-Mail :________________________ 

ระยะเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1               ภาคการศึกษาท่ี 2                 ภาคการศึกษาท่ี 3          ตลอดปีการศึกษา  2558 
 (6 ก.ค. 58 – 23 ต.ค. 58)    (9 พ.ย. 58 – 26 ก.พ. 59)      (7 มี.ค. 59 – 24 มิ.ย. 59) 

สวัสดิการส าหรับนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน 
ค่าเบ้ียเลี้ยง________________บาท/วัน หรือบาท/เดือน   
ที่พัก  มี        ไม่เสียค่าใช้จ่าย     นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง____________บาท/เดือน        ไม่มี    
รถรับส่งไปกลับระหว่างสถานประกอบการ  ที่พัก และชุมชนใกล้เคียง 
  มี       ไม่เสียค่าใช้จ่าย     นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง____________บาท/เดือน    ไม่มี        
สวัสดิการอื่นๆ ถ้าม ี(โปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดท างาน) ____________________________________________________________ 

                             ลงช่ือ _________________________________ (ผู้ให้ข้อมูล) 
                 (                                                      ) 

ต าแหน่ง __________________________________________ 
วันท่ี _____________________________________________ 

หมายเลขเอกสาร 
 

แก้ไขคร้ังที่1 
วันที่บังคับใช้ 2มิถุนายน 2557 

FM:COOP-CJD-02

หมายเลขงาน 

หมายเหตุ :U   กรุณาแนบ  UUแผนที่ แสดงที่ตั้งของสถานที่ที่นักศึกษาต้องไป
ปฏิบัติงาน หรือระบุพิกัดแผนที่ _______________________________
เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัว และการนิเทศงาน
ของคณาจารย์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

หมายเหตุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านหลัง 

22 55
55 88
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ช่ือ-นามสกุล______________________________ต าแหน่ง _______________________ แผนก/ฝ่าย ______________________
โทรศัพท_์_____________________________E-Mail : ___________________________ 
สาขาวิชาท่ีต้องการ                                                  จ านวนนักศึกษา _____________________คน 
คุณสมบัติของนักศึกษาและข้อก าหนดอื่น  ๆ (เช่น เพศ / เกรด / อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีต้องน าติดตัวไป / สถานท่ีปฏิบัติงานของ
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ชื่อ – นามสกุล พนักงานที่ปรึกษา / พ่ีเลี้ยง___________________________ต าแหน่ง __________________________________
แผนก / ฝ่าย_________________________โทรศัพท์ __________________________E-Mail :________________________ 

ระยะเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1               ภาคการศึกษาท่ี 2                 ภาคการศึกษาท่ี 3          ตลอดปีการศึกษา  2558 
 (6 ก.ค. 58 – 23 ต.ค. 58)    (9 พ.ย. 58 – 26 ก.พ. 59)      (7 มี.ค. 59 – 24 มิ.ย. 59) 

สวัสดิการส าหรับนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน 
ค่าเบ้ียเลี้ยง________________บาท/วัน หรือบาท/เดือน   
ที่พัก  มี        ไม่เสียค่าใช้จ่าย     นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง____________บาท/เดือน        ไม่มี    
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สวัสดิการอื่นๆ ถ้าม ี(โปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดท างาน) ____________________________________________________________ 

                             ลงช่ือ _________________________________ (ผู้ให้ข้อมูล) 
                 (                                                      ) 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
โทรศัพท์: คุณพัชรี ขอหมั่นกลาง 0-4422-3047, คุณภัณฑิรา พรมศรีน้อย 0-4422-3057 
โทรสาร:  0-4422-3045 ,  0-4422-3053         E-mail: coop@sut.ac.th 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมยานยนต์   
 วิศวกรรมอากาศยาน 
 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 วิศวกรรมการผลิต    
 วิศวกรรมอุตสาหการ 
 วิศวกรรมเคมี   
 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 วิศวกรรมเซรามิก 
 วิศวกรรมโลหการ    
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 วิศวกรรมธรณี 
 เทคโนโลยีธรณี 
 วิศวกรรมโยธา   
 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 

 

 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 เทคโนโลยีอาหาร 

 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นิเทศศาสตร์ 
- สารสนเทศศึกษา 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
- ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

 เทคโนโลยีการจัดการ 
- การจัดการการตลาด 
- การจัดการโลจิสติกส์ 
- การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 
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 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชาที่ก าหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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