การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยผ่านโครงการสหกิจศึกษา
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. ความเป็นมา/หลักการ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ ได้ ดํ า เนิ น การเข้ า ร่ ว มและจั ด ทํ า โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดแผนการเรียนให้นิสิตที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ภาควิชาได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดี สําหรับหน่วยงานที่ภาควิชามี
ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันวิจัยชั้นนําต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
โครงการสหกิจศึกษาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
แผนการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2553 มีเป้าหมาย คือ เพิ่มประสิทธิผลของโครงการสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นในด้านงานวิจัย
โดยวัดผลเป็นจํานวนผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น จํานวนนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น นิสิตนําโครงงานมาต่อยอด
เป็นปริญญานิพนธ์เพิ่มขึ้น รวมงานสหกิจศึกษาเข้ากับงานบริการวิชาการ งานวิจัย วางเป้าหมายของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
2. ปัจจัยนําเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
งบประมาณจากส่วนงานสหกิจศึกษา นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์สหกิจ
ศึกษาหน่วยงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการที่เข้าร่วม บุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 15 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553)
ลําดับ รหัสนิสิต
รายชื่อนิสิต
1 50055136 นางสาวเบญจารี
พุ่มศิริ

นักวิจัยผู้ดูแล
ดร.วนิดา จันทร์วกิ ูล

ผู้ประสานงาน
คุณอัสนี
02-564-7000
utsanee@nstda.or.
th

ที่อยู่สถานประกอบการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564 6500
โทรสาร 02-564 6501- 5
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ลําดับ รหัสนิสิต
รายชื่อนิสิต
2
50057108 นายอนรรฆ
ธนานุสนธิ์

นักวิจัยผู้ดูแล

3

50055169 นายปฐมพงศ์
เจนไธสง

ดร. ภาวดี เมธะคา
นนท์

4

50056209 นางสาวณัฐนันท์
งามสอาด
50055276 นางสาวปวีณา
แย้มสังข์
50056662 นางสาวสกุญญา
กลิ่นมณฑา

ดร. ชัญชณา ธนชยา
นนท์
ดร. นฤภร มนต์
มธุรพจน์

5
6

ผู้ประสานงาน

ที่อยู่สถานประกอบการ

7

50050236 นายดิสนีย์
ชาติเศรษฐพงษ์

8

50053792 นางสาวจุฑาทิพย์
คงเทพ

ดร. ศาศวัต มหบุญพา
ชัย,
ห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ความ
เสียหายและการกัด
กร่อนของวัสดุ
โทรศัพท์ 0 25646500 ต่อ 4735
โทรสาร 0 25646338
รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญ รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญ
ชัย
ชัย

9

50053529 นายกิตติชิน ปลั่ง
พงษ์พันธ์

ดร.ปรารถนา คิ้ว
สุวรรณ

10

50053578 นายกุลกีรติ โกย
อนรรฆกุล

11

50056068 นายวรุณ บุญรําลึก
ถนอม
50053685 น.ส.จรรธิญา กริ่ง
เกษมศรี

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392 901-6
โทรสาร 037-392 913
รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ
10330โทรศัพท์ (662)218-7588
โทรสาร (662)218-7598

12

ดร.ปรารถนา คิ้ว
สุวรรณ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ (662)2184110-11
โทรสาร (662)2154459
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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3. วิธีการดําเนินงาน
มีการประชาสัมพันธ์ข้อดีของโครงการสหกิจศึกษาเพื่อจูงใจให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ วางแผนการ
ดําเนินงานและควบคุมผลของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การใช้ประโยชน์จากการนิเทศก์สหกิจศึกษาในการเดินทางเพื่อสรุปหัวข้องาน การ
ดําเนินขั้นตอนการทดลอง จนสามารถทําการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสหกิจศึกษา การ
ดําเนินการประสานงานอย่างต่อเนื่องและการเชิญหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์ของ
นิสิต
ตารางแผนการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
กิจกรรม

พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา
ติดต่อสถานประกอบการ
ประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดหัวข้อและ
ขอบข่ายงานวิจัย
จัดปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานและการนิเทศก์งาน
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง (นิเทศก์งานครั้งที่ 1)
ติดตามความก้าวหน้าและนิสิตนําเสนอความก้าวหน้า
(นิเทศก์งานครั้งที่ 2 )
สรุปผลการดําเนินงานและนิสิตนําเสนอผลงานวิจัย
(นิเทศก์งานครั้งที่ 3)
นิสิตนําเสนอผลงานต่อกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ
เพื่อประเมินผลและคัดเลือกนิสิตสหกิจดีเด่นของคณะฯ

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
มีการปรึกษาหารื อร่วมกันทั้งอาจารย์ในภาควิชา นักวิจัยจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการดําเนินงานสหกิจให้เป็น
ระบบ โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกับสถานประกอบการในการกําหนดหัวข้องานวิจัย และจัดทีมอาจารย์ของ
ภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางต่างๆ เพื่อร่วมกําหนดขอบข่ายงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยร่วมกัน การปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจก่อนที่นิสิตจะเข้าสถาน
ประกอบการ รวมถึงการกําหนดรูปแบบของการนิเทศก์งานสหกิจศึกษา
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3.2 ขัน้ ตอนกาารดําเนินงาน (Work Floww)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
0

• คัดเลือกสถานประกอ
อ
อบการ พร้อมเสสนอรายละเอียดให้
ด นิสิตที่สนใจจสมัครเข้าร่วมโครงการ

• รับสมัมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิ
ม
จจศึกษาเพื่อทราบบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบ
บ
บการและงานที่นินิสิตสนใจ

• คัดเลือกนิ
อ สิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิกิจศึกษาโดยอาจจารย์ในภาควิชาและนั
า
กวิจัยจากสถานประกอบบการ

• ประชุชมร่วมกับสถานปประกอบการเพืพื่อกําหนดหัวข้องานวิ
อ จัยและรูปแบบการนิ
ป
เทศศก์งาน

• สรุปหัวข้องานวิจัยแลละรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงกาารส่งไปยังสถานนประกอบการแและคณะฯ

• จัดปฐฐมนิเทศนิสิตเพือเตรี
อ่ ยมความพพร้อมก่อนการเข้ข้าไปสถานประกกอบการ

• จัดส่งนิสิตสหกิจศึกษาไปยั
ษ งสถานปรระกอบการพร้อมเอกสารต่
อ
างๆ
• จัดอาจารย์นิเทศก์งานระหว่างปฏิบัตติิการโดยแบ่งเป็ป็น 3 ครั้ง คือ ครั
ค ้งที่ 1 ในช่วงหหนึ่งสัปดาห์แรกกของเดือน
ค ้งที่ 2 ในสัปดาห์
ด สุดท้ายของเดือนธ.ค. และ ครั้งที่ 3 ในสัปดาห์
ป สุดท้ายของเดือนก.พ.
พ.ย. ครั
• นําเสนนอผลงานวิจัยของนิ
ข สิตในการนินิเทศก์ครั้งที่ 3

• ประเมิมินผลการปฏิบัติตงิ านของนิสิตแและคัดเลือกนิสตสหกิ
ิ
จศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลั
ท ยเกษตรศาาสตร์

ง (Outpuut) ที่สําคัญ
4. ผลลการดําเนินงาน
จากการดําเนิ
า นงานโครงงการสหกิจศึกษา โดยเน้นการสร้
น
างผลงานวิจัยทําใหห้เกิดผลงานททางวิชาการ
ต่างๆ จํจานวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้ด้แก่ บทความที่ตีพิมพ์ในวาารสารวิชาการรระดับนานาชชาติ เอกสารปประกอบการ
ประชุมทางวิ
ม ชาการ และเอกสารรสิ่งตีพิมพ์ทางงวิชาการเสนออในที่ประชุมวิชาการประเภภทโปสเตอร์ทีท่ีนําเสนอใน
ที่ประชชุมระดับภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของผผลงานดังต่อไปปนี้
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1) Journal articles 2 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 1 ชือ่ เรื่อง “Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements Doped
TiO2” Naruporn MONMATURAPOJ1*, Sakulya KINMONTA2,
Wiwaporn SOODSAWANG1,Siriporn TANODEKAEW1 and Somruethai
CHANNASANON1
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.20 No.3 pp.193-196, 2010
ผลงานที่ 2 ชือ่ เรื่อง “Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated
with Bioactive Agent”
Wasana KOSORN, Boonlom THAVORNYUTIKARN, Benjaree PHUMSIRI, Paweena
UPPANAN, Preeyapan MEESAP and Wanida JANVIKUL*
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.20 No.3 pp.95-99, 2010
2) Conference proceedings 1 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 3 ชือ่ เรื่อง “Synthesis of Oligomer from Extracted Lignin Together
with Vegetable Oil for Coating Applications: A preliminary study”
Pathompong Janetaisong, Porntip Lekpittaya, Ubolrat Weerawatsophon, Pawadee
Methacanon
The 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) October 7-8, 2010 Convention
Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
3) Conference: Oral presentation 1 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 4 ชือ่ เรื่อง “Preparation of Polymer blends Poly (vinyl alcohol) - Poly
(vinyl pyrolidone) and Polymer blends Methyl hydroxy ethyl cellulose - Poly (vinyl
pyrolidone) Hydrogels by gamma irradiation”
Kittichin Plungpongpan, Kulkeerati koyanukkul, Prartana Kewsuwan and Apirat
Laobuthee The 2nd NRCT-JSPS Joint Seminar8 February 2011, Department of Materials
Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
4) Conference: Poster presentation 1 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 5 ชือ่ เรื่อง “Preparation of Hydrogels from Poly(vinyl alcohol) and
Methyl Hydroxy Ethyl Cellulose by Gamma Irradiation for Applications as Sodic Soil
Remedy”
Kittichin Plungpongpan, Kulkeerati koyanukkul, Prartana Kewsuwan and Apirat
Laobuthee
The 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) October 7-8, 2010 Convention
Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

119

5. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
- เกิดการสร้างเครือข่ายในด้านงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
- นิสิตมีทักษะในการทําวิจัย
- คณาจารย์มีการวิจัยในระดับภาคสนาม
- ส่งเสริมการทํางานที่ประสานกันอย่างบูรณาการ
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้จริง
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตอยู่ในระดับที่นํามาตีพิมพ์เผยแพร่ได้
- ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- ภาควิชาฯ มีรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ
- ภาควิชาฯ เป็นที่รู้จักจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมาย (+/-)

2

จํานวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการสหกิตศึกษา
จํานวนบทความตีพิมพ์
ในระดับปริญญาตรี

2553

ผลลัพธ์ 2553

1

2552

เป้าหมาย 2553

ผลงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

ลักษณะแนวโน้ม
(+/-)

6. ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

2551

8

12

+

4

4

12

+

6

6

+

3

5

6

+

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในงบประมาณการนิเทศก์สหกิจศึกษา สามารถนิเทศน์สหกิจศึกษา เจรจาเรื่อง
งานวิจัย เจรจา ขยายสู่การบริการวิชาการ
2. คณาจารย์มีประสบการณ์ทั้งการนิเทศก์ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เป็นแนวทางสู่การวางแนว
ทางการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรม ขยายโอกาสในการทําวิจัยและบริการวิชาการ
3. นิ สิ ต ได้ ป ระสบการณ์ ชี วิ ต การทํ า งานจริ ง มองเห็ น ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ท ฤษฎี ม า
ประยุกต์เป็นงานวิจัยในอุตสาหกรรม
4. คณาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีใน
การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
การผลิตผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติยังมีไม่มาก เนื่องจาก
1) นิสิตมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษน้อย ทําให้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีไม่มาก
2) นิสิตต้องใช้ความพยายามและระยะเวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็น
งานที่ต้องเรียนรู้ใหม่ และต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงนิสิตยังไม่มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
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3) งานวิจัยบางงานต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาและทดลองค่อนข้างมาก ทําให้งานวิจัยที่นิสิตทํา
ในช่วงสหกิจศึกษาซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมจึงจะ
สามารถสรุปผลและเขียนเป็นผลงานทางวิชาการได้
จากข้อมูลจํานวนของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯยังมีนิสิตเข้าร่วมไม่มากเพียงพอเนื่องจาก
1) นิสิตมีวิชาเรียนตกค้าง ไม่ได้เรียนตามแผน
2) นิสิตห่วงการเรียนในเทอมสุดท้าย ต้องลงวิชาเรียนมาก พร้อมทั้งมีภาระการทําโครงงานปริญญา
นิพนธ์
การเพิ่มขึ้นของงานวิจัยและงานบริการวิชาการยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นเชิงทวีคูณในระดับที่น่าพอใจ
1) ภาคเอกชนยังให้ความสําคัญกับงานวิจัยน้อย
2) การวางทิศทางการสร้างพื้นฐานงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่เชิงธุรกิจยังไม่ประสานกันได้อย่าง
กลมกลืมและเป็นจริงได้
9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
จํานวนนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13-18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ/สาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ความรู้
-สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

จํานวนนิสิต (คน)
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
(พ.ย.52- (มิ.ย.53ก.พ.53)
ก.ย.53)

รุ่นที่ 13
(พ.ย.51ก.พ.52)

รุ่นที่ 14
(มิ.ย.52ก.ย.52)

รุ่นที่ 17
(พ.ย.53ก.พ.54)

รุ่นที่ 18
(มิ.ย. 54ก.ย.54)

4
-

1
-

12
-

1

1

10
1
-

1
1

19
-

-

9
-

-

24
1

1
7

20

1
13

10

1
2

1
1
38
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10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากล
- เกิดการสร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัยที่เข้มแข็ง
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยระหว่างอาจารย์ของภาควิชาและนักวิจัย
จากสถานประกอบการ
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาสามารถนําปัญหามาต่อยอดเป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ได้
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้จริง
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตอยู่ในระดับที่นํามาตีพิมพ์เผยแพร่ได้
- ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- มีวิธีการการทํางานเชิงบูรณาการ
11. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
1. การขยายขอบเขตความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยในปีที่ผ่านมา
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษากับทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุมักเป็นหน่วยงานราชการ เช่น
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นต้น สําหรับปีการศึกษา
2554 นี้ทางภาควิชาฯ ขยายขอบเขตความร่วมมือสําหรับสหกิจศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่บริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด และยังได้ดําเนินการติดต่อ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดในการให้ความร่วมมือ
สําหรับโครงการสหกิจศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
2. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนโดยทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุจะสนับสนุน
ให้นิสิตได้นํ าเอาโจทย์และปัญ หาที่เกิ ดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมระหว่างที่นิสิตได้ฝึกงานมา
ดําเนินการแก้ปัญหาและต่อยอดเป็นโครงการวิจัยสําหรับวิชาโครงงานวิศวกรรมวัสดุ

ผู้นาํ เสนอผลงาน : อาจารย์ ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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