ประกาศศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ย
เรื่อง ผลกาารคัดเลือกผลงงานสหกิจศึกษษาดีเด่น ระดับเครื
บ อข่ายอุดมศึ
ม กษาภาคเหหนือตอนล่าง
ประจํจําปีการศึกษา 2554
------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลลัยนเรศวร ร่ววมกับ สถาบันเครื
น อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษษาอุดมศึกษาภภาคเหนือ
13 สถาบัน จัดงานนิ
ด ทรรศการสหกิจศึกษาาเครือข่ายอุดมศึ
ม กษาภาคเหนนือตอนล่าง ป ระจําปีการศึกษา
ก 2554
นที่ 2 มีนาคม 2555
2 ณ อาคารปราบไตรจักกร มหาวิทยาลลัยนเรศวร โดดยมีวัตถุประสสงค์เพื่อเป็นกาารเผยแพร่
หกิจศึกษาของงนิสิตนักศึกษาาและการพัฒนนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบั
ษ
นนสมาชิกของเคครือข่ายฯ
ดการประกวดดคัดเลือกผลงาานสหกิจศึกษาาดีเด่นระดับเคครือข่ายอุดมศึศึกษาภาคเหนืนือตอนล่าง โดดยสถาบัน
ฯ ได้พิจารณาาคัดกรองผลงาาน โครงงาน/งงานสหกิจศึกษาดี
ษ เด่นของแตต่ละสถาบันเข้าาร่วมการประกกวด ซึ่ง
ประกวดเป็น 2 ประเภท (รวมม 12 ผลงาน) คือ
1. ประเภทการปประกวดผลงานน และนําเสนอดด้วย Oral preesentation
 ด้านวิทิ ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี 3 ผลงาน ได้รับเกียรติบบัั ตรพร้อมเงินรางวัล
รางวัวัลละ 3,000.-- บาท
 ด้านสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน ได้
ไ รับเกียรติบตรพร้
ตั อมเงินราางวัล รางวัลละะ
3,0000.- บาท
2. ประเภทการปประกวดผลงานน โดยนําเสนอดด้วยโปสเตอร์
 ด้านวิทิ ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี 3 ผลงาน ได้รับเกียรติบบัั ตรพร้อมเงินรางวัล
รางวัวัลละ 3,000.-- บาท
 ด้านสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน ได้
ไ รับเกียรติบตรพร้
ตั อมเงินราางวัล รางวัลละะ
3,0000.- บาท
บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลก ารประกวด ไดด้พิจารณาตัดสินผลดังกล่าววเสร็จสิ้นเรียบร้
บ อยแล้ว
ะกาศรายชื่อผลงานสหกิ
ผ
จศึกษาดีเด่นระะดับเครือข่ายออุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ล่าง จํานวน 13 ผลงาน
รที่แนบ
ประกกาศ ณ วันทีี่ 2 เดือน มมีนาคม พุทธศักราช 25555

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดรร.กาญจนา เงาารังษี)
รองอธิการบบดีฝ่ายวิชาการร มหาวิทยาลัยนนเรศวร
ประธธานคณะทํางานนส่งเสริมการพัพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดดมศึกษาภาคเหหนือตอนล่าง

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ได้รับเกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัล ผลงานละ 3,000.- บาท
งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2554
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------------------------------------------------

ประเภท Oral Presentation ด้านสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน
1. ชื่อรายงาน :

ระบบสารสนเทศการยืม-คืน สินทรัพย์

ชื่อตําแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
ชื่อสถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายธิติสรรค์ กลั่นสกุล และ นางสาวกาญจนา คงกําเนิด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2554 - 30 กันยายน 2554
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : อาจารย์ทวิช ใยกะมุข
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : อาจารย์วิรัช กาฬภักดี
2. ชื่อรายงาน : โครงงานการพัฒนาการบันทึกบัญชีย่อยสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลรัตนเวช ด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel”
ชื่อตําแหน่งงาน :

เจ้าหน้าทีต่ ั้งเบิกและเจ้าหน้าทีส่ ต๊อก ประจําแผนกบัญชี

ชื่อสถานประกอบการ :

โรงพยาบาลรัตนเวช อ. เมืองฯ จ. นครสวรรค์

ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นางสาวรุง่ อรุณ ดวงจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง :

คุณจารุวรรณ ซึ่งเกษม

ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : อาจารย์จริยา รอดจันทร์
3. ชื่อรายงาน : โปรแกรมระบบการเช่าอุปกรณ์การเกษตร (Program System Rent Agricultural Equipment)
ชื่อตําแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
ชื่อสถานประกอบการ : บริษทั น้ําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายอนุสรณ์ เดสูงเนิน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง :

คุณณัฐพงษ์ ฤทธิ์ชัยเจริญ

ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : อาจารย์วิรัช กาฬภักดี

ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 ผลงาน
1. ชื่อรายงาน :

แป้งลูกสุกร NU1 (Piglet Powder NU1)

ชื่อตําแหน่งงาน : ผู้ช่วยสัตวบาลประจําฟาร์มสุกรพันธุ์
ชื่อสถานประกอบการ : บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสหกรรม จํากัด (ฟาร์มสุกรพันธุ์บึงน้ําใส จังหวัดนครสวรรค์)
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายปรีชา นิ่มสําอาง นายนันทวิทย์ แก้วธรรม นายสุพินิจ นาคศาลา
นายรัฐพล บุญศรี นายฐิติวจั น์ ศรีคลังไพล แขนงวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

17 ตุลาคม 2554 – 2 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : คุณเกรียงไกร ไม้สงู เนิน และ คุณอมร จีนแสง
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล ดร. รังสรรค์ เจริญสุข และดร.สนธยา นุ่มท้วม
2. ชื่อรายงาน : การปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ณ บริษทั คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อตําแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายผลิตเคมีภัณฑ์
ชื่อสถานประกอบการ : บริษทั คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นางสาวกัญชพร ภู่หมี

สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

31 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : คุณสุรศักดิ์ ผิวอ่อนดี
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : ดร. บุญจิรา รัตนากรพิทกั ษ์
3. ชื่อรายงาน :

การจัดทําแผนที่แสดงทิศทางน้ําไหล ในเขตพืน้ ที่สํานักชลประทานที่ 3
Mapping the flow direction of water In the area of Irrigation Office 3
ชื่อตําแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขาศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา สํานักชลประทานที่ 3
ชื่อสถานประกอบการ : สํานักชลประทานที่ 3
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายเกรียงไกร พันอ้น และนายอภิรักษ์ บ้านสระ สาขาภูมิศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 24 ตุลาคม 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : นายชลเทพ ทาตรี และ นายธีรพงษ์ บุญศัพท์
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา : ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง

ประเภท Poster ด้านสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน
1. ชื่อรายงาน : โปรแกรมระบบงบประมาณฝ่ายไร่ (Program farm budget system)
ชื่อตําแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นางสาววราภรณ์ ธรรมวงค์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : คุณณัฐพงษ์ ฤทธิ์ชัยเจริญ
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : อาจารย์วิรัช กาฬภักดี
2. ชื่อรายงาน : Factors influencing the reason that tourist choose to fly with Air Berlin.
ชื่อตําแหน่งงาน : Passenger Service Agent (trainee)
ชื่อสถานประกอบการ : Der Asia Tours Co.Ltd for Air Berlin Bangkok
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : Miss Kamonwan Mokkasak, Tourism Management Program
Naresuan University International College
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : October 10th, 2011 until February 10th, 2012
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : Miss. Usa Lerdkamthornsiri
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : Miss Taddao Kusonwatthana
3. ชื่อรายงาน : The perception, attitude and behavior of NUIC students toward MICE industry
ชื่อตําแหน่งงาน : Executive Assistant MICE Capabilities
ชื่อสถานประกอบการ : Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : Student Name Miss Wanwisa Chankaew, Tourism Management Program
Naresuan University International College
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : October 19th, 2011 until February 19th, 2012
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : Ms. Sujinda Iam Opart
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : Mr. Michael Cote

ประเภท Poster ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 ผลงาน
1. ชื่อรายงาน :

การปรับปรุงเทคนิคการให้อาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตปลาดุก
Effect of feeding Techniques or catfish production

ชื่อตําแหน่งงาน : ผู้ช่วยสัตวบาลประจําบ่อ
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายนุกูล ทําโยธา นางสาววิภาภรณ์ เจียมไชยศรี นางสาวสุมาลี คชนิล
นางสาวมัลลิกา ตันธีระพงศ์ สาขาวิชาการประมง
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 17 ตุลาคม 2554 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : คุณวีรวุฒ ชนะ
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : อาจารย์ธนสรณ์ รักษ์ดนตรี
2. ชื่อรายงาน : ถุงเท้าซานต้า แก้ปัญหา MMA
ชื่อตําแหน่งงาน : ผู้ช่วยสัตวบาลประจําฟาร์ม
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ณ ฟาร์มสุกรพันธุ์บึงน้ําใส
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายปรี ช า นิ่ ม สํ า อาง นายนั น ทวิ ท ย์ แก้ ว ธรรม นายสุ พิ นิ จ นาคศาลา
นายรัฐพล บุญศรี และ นายฐิตวิ ัจน์ ศรีคลังไพร
แขนงวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 17 ตุลาคม 2554 – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : คุณ มณี จันทวี และคุณ อมร จีนแสง
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : รศ.ดร วันดี ทาตระกูล ดร.รังสรรค์ เจริญสุข และ ดร.สนธยา นุ่มท้วม
3. ชื่อรายงาน : กล่องกกฟองน้ําสีดํา (Black Box)
ชื่อตําแหน่งงาน : ผู้ช่วยสัตวบาลประจําฟาร์ม
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ณ ฟาร์มสุกรพันธุ์บึงน้ําใส
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา : นายปรี ช า นิ่ ม สํ า อาง นายนั น ทวิ ท ย์ แก้ ว ธรรม นายสุ พิ นิ จ นาคศาลา
นายรัฐพล บุญศรี และ นายฐิติวัจน์ ศรีคลังไพร
แขนงวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงระยะการปฏิบัติงาน : 17 ตุลาคม 2554 – 2 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อพนักงานพี่เลี้ยง : คุณ มณี จันทวี และคุณ อมร จีนแสง
ชื่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจ : รศ.ดร วันดี ทาตระกูล ดร.รังสรรค์ เจริญสุข และ ดร.สนธยา นุ่มท้วม

