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ข้อมูลการจัดท ารายงานประจ าปี 2560 
 

ส่วนงาน  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

1. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมภาพประกอบ 4-5 รูป จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงคท์ี่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้พัฒนาการบริหารข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ เพื่อ
จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และแสดงผลการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหารการด าเนินโครงการ  ด้าน
การติดตามและประเมินการบริหารข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ เพ่ือจัดเก็บ 
รวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการด าเนินโครงการ  
ด้านการติดตามและประเมินผล เป็นต้น ซึ่งการบริหารงานด้านต่างๆ ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ ของสถาบันสหกิจศึกษาฯ อาทิเช่น ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลโครงการจึมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส านักงาน
สถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นต้น  
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เป้าประสงคท์ี่ 1.2 บุคลากรมีความรู้สามารถและท างานอย่างมีความสุข 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความ

หลากหลายอันมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ส่วนส าคัญ
ต่อผลส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุผลส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น คือ การประสานงานของทีมงาน หรือ   การท างานเป็นทีม 
 เป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของการท างานที่ได้รับมอบหมาย ที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ แต่
การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หาก
องค์ประกอบของการท างาน คือการท างานเป็นทีมที่ต้องมีการก าหนดเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก 
และผู้น าที่รอบรู้ที่จะน าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและตรงตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน  สิ่งที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในทีม เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการท างาน
เป็นทีม 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงหลักในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ 
ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีม
ส่งเสริมให้พันธกิจของสถาบันสหกิจศึกษาฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนแผนกลยุทธการพัฒนาหน่วยงาน” 
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เป้าประสงคท์ี่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ได้น าเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้
เพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาประสิทธิภาพงาน โดยมุ่งเน้นความรู้ส่วนใหญ่ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงที่จัดเป็นความรู้ฝังลึกอยู่ในรูปของทักษะ ประสบการณ์ และพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวคน เพ่ือ
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ในยุคเทคโนโลยี 4.0 นั้น 
 นอกจากนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประเด็น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นหา
ความรู้ ในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในยุค 4.0 สถาบันสหกิจศึกษาฯ มุ่งหวังให้
บุคลากรทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน  โดย
การน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
แก้ปัญหาในการท างานของบุคลากร ก าหนดเป้าหมายด าเนินการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการ
พัฒนาองค์กร เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน โดยสนับสนุนให้มีเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Story telling) การจัดท าบทเรียนประเด็นเดียว (One Point  Lesson = OPL) ฯลฯ  ดังนั้น 
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันสหกิจศึกษาฯ จึงได้น าเสนอโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการความรู้ของสถาบันสหกิจศึกษา เพ่ือปรับปรุง แก้ปัญหา และพัฒนาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้และน าสู่การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจ รวมทั้ง
มีการเผยแพร่ต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ์
เป้าประสงคท์ี่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และสังคม 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระบบสหกิจศึกษา ซึ่งหลักสูตรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับเปลี่ยนกัน
อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสถาน
ประกอบการณ์จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้น าเสนอการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ต้องมีการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไปสู่สังคมผู้สูงอายุ  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
สหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในมีกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา  
 ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
ดังกล่าวโดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 4 เดือน ก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตร พัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การ
เรียนการสอนในอุตสาหกรรม การนิเทศนักศึกษาในการฝึกงานวิชาชีพ และการเพ่ิมประสบการณ์  
เชิงอุตสาหกรรม ดังนี้จึงได้จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาแบบทวิภาคีเพ่ือการเรียนการสอนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมขึ้น 
โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาแบบทวิภาคีเพื่อการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
กิจกรรมที่  1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม 
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคณาจารย์นิเทศและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมและการ
ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
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กิจกรรมที่ 3 โครงการระบบจัดการต าแหน่งงานของสถานประกอบการเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 
เป้าประสงคท์ี่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางของ 

การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) 
เป้าประสงคท์ี่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหกิจวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ

และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน 
เป้าประสงคท์ี่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดบันานาชาติ 
เป้าประสงคท์ี่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป้าประสงคท์ี่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงคท์ี่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างศักยภาพการงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 
เป้าประสงคท์ี่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่แนวคิดและ
กระบวนการในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการท ารายการการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยในการฝึกอบรมจะใช้เครื่องมือของสถาบันสหกิจฯ 
นอกจากเป็นการเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอลในการเผยแพร่ข้อมูล
ทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อีกด้วย 
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ระบบการเรียนการสอนที่ใช้หลักการของสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษา 
จัดให้นิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษา ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสาขาวิชาชีพและเป็นประโยชน์
ต่อสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้
ความร่วมมือ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นสถานประกอบการอาจก าหนดให้นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ เช่น 
ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงาน ฯลฯ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อน ระหว่าง และหลัง 
การออกสหกิจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเพ่ือให้พร้อมกับการท างานในสถาน
ประกอบการ การเข้าใจโครงสร้างขององค์กร ร่วมไปถึงทฤษฎีพ้ืนฐานที่ควรมีก่อนที่จะเข้าไปร่วมงานกับ
สถานประกอบการใดๆ การทบทวนความรู้ที่ได้เคยศึกษามาแล้วตั้งแต่ชั้นปีต้นๆของการศึกษาจึงถือว่าเป็น
ข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษา ควรจะต้องมีการทบทวนก่อนที่จะออกไปสหกิจศึกษา 

 
โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ภาคอุตสาหกรรม 

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนด้วยการใช้ ICT จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาการฝึกวิชาชีพ ทบทวน และพัฒนาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความพร้อม
ของสถานประกอบการในเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ที่ท าหน้าที่บริหาร จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซด์ หรือในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบด้วย
เครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้ สอนสามารถน าเนื้อหา และ 
สื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์  ตามรายวิชาที่ได้ให้ระบบจัดไว้ให้ได้  โดยจะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน  
ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านทาง
เครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น 
ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่นักศึกษาก าลังอยู่ในระหว่างสหกิจศึกษา แล้วต้องการค าแนะน าจากผู้สอน 
แต่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานศึกษาได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพ่ือ ผู้สอนหรือสถานประกอบการณ์ที่รับ
นักศึกษาเข้าท างานสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียน การสอน การท างานในหัวข้อ
นั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ ICT จึงสามารถถน าไปประยุกต์ใช้งานสหกิจศึกษา และมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้กับหน่วยงานอย่างหลากหลายอาทิ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม 
หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยในการน าไปใช้งานผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน ท าให้การเรียนรู้ไม่ได้ยึดติดอยู่ภายในชั้นเรียนอีกต่อไป 
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โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์พกพาตามรูปแบบการจัดการเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ทิศทางการการเรียนการสอนสู่การศึกษายุคที่ 3  (Education 3.0) ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากข้ึน 
โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้เข้าถึงเนื้อหาและคิดสังเคราะห์ให้เกิดความรู้ด้ วยตนเองมากขึ้น พร้อม
กับการปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากข้ึน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนให้มีการเรียน
ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ
รองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยในการศึกษายุคที่ 3 มีการเพ่ิมการเรียนรู้แบบเครือข่ายสังคม (Social 
Network) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้มากขึ้น แบบเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆ กัน ตลอดจนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ทั้งแบบการร่วมงานโดยตรงในห้องเรียนและการร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบจ าลองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และสามารถเพ่ิมเครือข่ายของการเรียนรู้ทั้งในกลุ่ม
ผู้เรียนด้วยกันตลอดจนการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
บทบาทของครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทในการให้เนื้อหาฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่คอยก ากับการเรียนรู้ของ
นักเรียนของแต่ละคน นักเรียนจะมีการท ากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น นักเรียนเป็นฝ่ายสืบเสาะหาเนื้อหา
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือเข้าสู่ Massive Open Online Course (MOOC) ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพแบบ
ฟรี ซึ่งมีอยู่มากมายบนโลกเครือข่ายแบบออนไลน์ ให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ (Constructivism)  ซึ่งเป็นแนวโน้มของการจัดการเรียนการ
สอนในการศึกษายุคที่ 3 ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นบทบาทของครูผู้สอน 
วิธีการสอน เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คุณครูจะต้องมีทักษะในการสอน      
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การถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างคล่องแคล่ว จึงท าให้การถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบันมีคุณภาพมากขึ้น 

ดังนั้นการฝึกทักษะของผู้ถ่ายทอดในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ให้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ     
ที่เหมาะสม การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม เทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ จึงมีความเป็นเป็นอย่างยิ่ง และ
การแสดงการสาธิตวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชักจุงให้ผู้สอนรุ่นเก่า 
หันมาใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ ได้มากข้ึน โดยจะต้องท าให้เห็นเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ เห็นกระบวนการ 
สามารถเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการใช้ ในการจ าลองสถานการณ์ในการใช้งานสอน  หรือจัดการเรียนการสอน
จริงเพ่ือฝึกประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ   ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการสอนที่ดีข้ึน  เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะใช้ต่อยอดเป็นงานวิจัยในด้านการ
สอนแบบใหม่ ๆ ในด้านศาสตร์การสอนต่อไปได้  ดังนั้นการมีห้องเรียนต้นแบบแบบฉลาด จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคน พัฒนางานวิจัย ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถ
ใช้เป็นห้องเรียนต้นแบบส าหรับการออกแบบการจัดสร้างห้องเรียนที่เหมาะสมในทางปฏิบัติที่สามารถใช้
สอนจริงในแต่ละภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 
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เป้าประสงคท์ี่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เป้าประสงคท์ี่ 4.3 องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่ลดขั้นตอน 
ระยะเวลา ก าลังคน งบประมาณให้น้อยที่สุด ท าให้การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งให้ผู้ขอรับบริการได้
ทันทีหลังการบันทึกวีดิทัศน์เสร็จสิ้น  และพัฒนากระบวนการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ในการจัดการเรียน
การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้น ามาถ่ายทอดและแนะน าให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ
และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบมาตรฐานของสถาบัน ในปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหลือได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ซึ่งเป็นการ
ถอดหลักสูตรการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคจากมาตรฐาน AdA และ Meister ของหอการค้าประเทศเยอรมัน 
หรือ AHK/IHK ในการฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฏีเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน
บางส่วนและทางออนไลน์ หรือ E-Learning บางส่วนเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตลอดเวลา ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อันเป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เข้า
ฝึกอบรมจะได้รับจากการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้   

จากที่ได้กล่าวมา สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จึงได้จัดท า
โครงการผลิตสื่อ e-Learning เพ่ือสนับสนุนจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง 
ไทย-เยอรมัน เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร     
ของโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน 
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โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 3 มิติ 
ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับได้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ศึกษาในสิ่งที่ตนสนใจ เรียกว่า       

“ฉันทะศึกษา” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
ปกติ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ทดลองเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ช่วยลดกรณีผู้เรียนเลือกสาย
การศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ท าให้ผู้เรียน
สูญเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และประกอบอาชีพตามที่ต้องการ เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงแนวทางในการวางแผนการศึกษาหลังจากการศึกษาภาค
บังคับของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

นอกจากที่กล่าวมายังมีความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ซึ่งมุ่งเน้นให้ลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ไม่กระทบเนื้อหาหลัก และเพ่ิมเวลาให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมาก
ขึ้น การที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเวลาที่เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ จึงควรเป็นการเรียนรู้ในเชิงวิชาชีพ          
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสนใจในอาชีพใด ในโครงการนี้ได้
มุ่งเน้นสาขาอาชีพนักออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ ที่ก าลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ด้วยจ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาแอนิเมชัน 3 มิติ โดยตรงยังมีจ านวนน้อย 
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สถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ จึงได้มีการพลักดันให้มีการสอนแอนิเมชัน 3 มิติ 
ในชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการท างานจริง ท าให้ผู้เรียน
สามารถประเมินตัวเองได้ว่าตนเองมีความสนใจในการเรียนสาขาแอนิเมชัน 3 มิติ ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือไม่ 

นอกจากประโยชน์แก่ผู้ เรียนแล้ว การจัดท าโครงการนี้ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอมัน ได้ประโยชน์ย้อนกลับคือ บุคลากรทางด้านแอนิเมชัน 3 มิติ ได้มีประสบการณ์
ในการวางแผนการสอน การถ่ายทอดความรู้ และเป็นการทบทวนวิธีการท างานด้านแอนิเมชัน 3 มิติ                   
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมพูนทักษะในด้านการวางแผน การเขียนคู่มือ การสอน และเทคนิคใหม่ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานจริงได้ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ในเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในด้านชุมชนสัมพันธ์อีกด้วย 

 
 

 
 
     เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน            
มีพันธกิจในการส่งเสริมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาด้วยตนเอง 



 15 

นอกจากนี้ ยังให้บริการวิชาการทางด้านการฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซึ่งในการด าเนินงานของฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรที่จะต้องมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรู้ รับทราบถึงความสามารถและบริการต่างๆ  

ที่ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินการมาในรอบปี เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยสามารถขอความร่วมมือหรือร่วมงานกับทางสถาบันสหกิจศึกษาฯ ได้ 

ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Social media ในระบบ Internet เป็นที่นิยมในหลายหน่วยงาน
เพราะสามารถลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ นอกจากนี้การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศสามารถเข้าถึงบุคคลได้ง่ายกว่า เช่น การติดตามข่าวสารผ่าน Smartphone Tablet และ 
Notebook เป็นต้น ทางสถาบันสหกิจศึกษาฯ จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน 
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Social media และจัดท า 

Website อัพโหลดข่าวสาร 
 

 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
“โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคข้ันสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 
08.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Peter Prügel 
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ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ าประเทศไทย และ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน ขอขอบคุณ ภาพจากงานประชาสัมพันธ์  มจพ. 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ
บริษัท 
ชั้นน าด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

 

โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง 

โดยการจัดฝึกอบรมมีหลักสูตร ดังนี้  
1. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (480 ช่ัวโมง) 

• สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

-ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
-การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
-วิศวกรรมอัตโนมัติและสารสนเทศ 

• สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม  

-ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
-การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
-เทคนิคการผลิต 
 
 
 

• สาขาแมคคาทรอนิกส์  

-การวางแผนและการวางระบบ 
-การประยุกต์ทางด้านเทคนิค 
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-การดูแลและการสนับสนุนลูกค้า 
2. การฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (120 ชั่วโมง) 
  -การวิเคราะห์เพ่ือเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม 
  -การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
  -การวางแผนและการเตรียมฝึกอบรม 
  -การด าเนินการฝึกอบรม 
  -การติดตามและพัฒนาหลังการฝึกอบรม 
3. การฝึกอบรมด้านกฎหมายและการบริหารองค์กร (200 ชั่วโมง) 
  -การบริหารต้นทุนในการผลิต 
  -การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิตและการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการผลิต 
  -การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
โดยมีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 จ านวน 53 คน และรุ่นที่ 2 จ านวน 19 คน จากสถานประกอบการ ดังนี้ 

1. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
3. บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
4. บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 
5. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
6. บริษัท ยูแทคไทย จ ากัด 
7. บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 
8. บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
9. บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
10. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
11. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
12. บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จ ากัด 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 1 

1.หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  
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1.1 สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม 
1.2 สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 สาขาแมคคาทรอนิกส์ 
 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
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การสอบครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
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3. หลักสูตรการฝึกอบรมจัดการโรงงาน ด้านกฎหมายและการบริหารองค์กร 

 

 
4. กิจกรรมการจัดสัมมนา Training Trainers 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง  ใน
โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  ในวันศุกร์ที่  9  ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า พระนครเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ จ านวน 20 ท่าน จากสถานประกอบการที่ลงนาม
ความร่วมมือ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 2  

โดยการจัดฝึกอบรมมีหลักสูตร  จ านวน 528 ชั่วโมง  ดังนี้  

1.การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (108 ชั่วโมง) 
• สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

▪ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

▪ การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

▪ วิศวกรรมอัตโนมัติและสารสนเทศ 

• สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม  

▪ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

▪ การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

▪ เทคนิคการผลิต 

• สาขาแมคคาทรอนิกส์  

▪ การวางแผนและการวางระบบ 

▪ การประยุกต์ทางด้านเทคนิค 

▪ การดูแลและการสนับสนุนลูกค้า 

2. การฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ (156 ชั่วโมง) 
▪ การวิเคราะห์เพ่ือเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม 

▪ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

▪ การวางแผนและการเตรียมฝึกอบรม 

▪ การด าเนินการฝึกอบรม 

▪ การติดตามและพัฒนาหลังการฝึกอบรม 

3. การฝึกอบรมการจัดการโรงงาน ด้านกฎหมายและการบริหารองค์กร (144 ชั่วโมง) 
▪ การบริหารต้นทุนในการผลิต 

▪ การวางแผนการผลิต  

▪ การควบคุมการผลิตและการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการผลิต 

▪ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
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▪ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

4. การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม 4.0 (120 ชั่วโมง) 
▪ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

▪ การใช้ Google Application 

▪ ระบบฐานข้อมูล 

▪ การเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อระบบโครงข่าย 

▪ เทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรม 4.0  
5. การจัดสัมมนา Training The Trainers 

 

ภาพกิจกรรมโครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 2 

1. การฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
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2.การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
เป้าประสงคท์ี่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
เป้าประสงคท์ี่ 5.2  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว 
เป้าประสงคท์ี่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล 

 
2. ตารางข้อมูลผลงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่แนบมาด้วยนี้ จ านวน 6 ตาราง 


