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ขอมูลการจัดทํารายงานประจําป 2562 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

 

สวนงาน  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

1. สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมภาพประกอบ จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารจัดการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 1.1 ระบบการบริหารองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พรอมภาพประกอบ) 

 สถาบันไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การพัฒนาบุคลากรในการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ระหวางวันท่ี 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

และโรงแรมอัมรินทร รีสอรต จังหวัดเชียงราย โดยมีผูบริหารและบุคลากรเขารวม จํานวน 21 คน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.59 คะแนน ซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  
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เปาประสงคท่ี 1.2 บุคลากรมีความรูสามารถและทํางานอยางมีความสุขและมีสภาพแวดลอมท่ีดี  

                       (พรอมภาพประกอบ) 

สถาบันไดมีการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในหนวยงานในวันท่ี โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 
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เปาประสงคท่ี 1.3 มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู (พรอมภาพประกอบ) 

สถาบันสหกิจศึกษามีนโยบายการจัดการความรูของสวนงานในวันท่ี 24 เมษายน 2562 มีบุคลากรเขารวม 

จํานวน 18 ทาน และมีการนําเสนอผลงาน OPL จํานวน 8 เรื่อง และไดนําเรื่องการใชงาน Snipping  Tool  

แคปหนาจอเปนรูปภาพ ซ่ึงเปนการนําเครื่องมือพ้ืนฐานใน Windows มาใชงาน ไดใชกับงานท่ีตองการจับ

ภาพหนาจอบางสวนใสในเอกสามารถพัฒนางานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วข้ึน   และนําไปเผยแพรในเว็ปไซต

ของสถาบันเพ่ือให 

บุคคลภายนอกไดเขาถึงองคความรูได  
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โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรูของสถาบันสหกิจศึกษา 

 
เปาประสงคท่ี 1.4 การประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรเชิงรุกอยางมีประสิทธภาพ 

                       (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 1.5 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ (พรอมภาพประกอบ)    

                  

เปาประสงคท่ี 1.6 เปนมหาวิทยาลัยแหงการจัดการอยางย่ังยืน (พรอมภาพประกอบ)                     

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

เปาประสงคท่ี 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเดนสามารถตอบสนองความตองการของ 

         ภาคอุตสาหกรรมและสังคม (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 2.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการผลิตบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน ตามแนวทางของ 

การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 2.3 การจัดการเรียนการสอนเปนรูปแบบสหกิจวิทยาการท่ีตอบสนองเครือขายทาง

วิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหนวยงาน (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสามารถประกอบวิชาชีพท่ีเปนไปตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตในระดับนานาชาติ (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (พรอมภาพประกอบ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรม 
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เปาประสงคท่ี 3.1 เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการนําไปใชประโยชน  

                       (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 3.2 เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม (พรอม

ภาพประกอบ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการใหมีความเขมแข็งและเปนท่ียอมรับ 

เปาประสงคท่ี 4.1 ผูรับบริการใหการยอมรับในศักยภาพการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

                      (พรอมภาพประกอบ) 

 

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอน 4 วิชา 

ไดมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาความตองการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากหลักสูตรการ

ฝกอบรมของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ซ่ึงไดขอสรุปวิชาท่ีจะทําการผลิต ดังนี้ 

1. ความรูเบื้องตนการควบคุมแขนหุนยนต KUKA iiwa รูปแบบ Interactive 

2. ความรูเบื้องตนการควบคุมแขนหุนยนต KUKA iiwa รูปแบบ Virtual Reality 

3. ความรูเบื้องตนการควบคุมแขนหุนยนต KUKA KR-16 รูปแบบ Interactive 

4. ความรูเบื้องตนการควบคุมแขนหุนยนต KUKA KR-16 รูปแบบ Virtual Reality 

โดยท้ัง 4 วิชาอยูในระหวางการดําเนินการเขียนโปรแกรมในสวนของเกม 
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ไดทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส ผาน Fan page TGDE  

จากเดือนตุลาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 11 ขาว มีผูเขาถึงรวม 1833 คน เฉลี่ย 310 คนตอ

ขาว  

1. โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการ

ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยฯ  

2. การอบรมทีมผูเขาแขงขันการควบคุมหุนยนตและระบบอัตโนมัติฯ 

3. โครงการพัฒนารูปแบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส ฯ 

4. การเตรียมความพรอมสื่อการเรียนการสอน เพ่ือทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพฯ 

5. บริษัท ตรีเพชรอีซูสุ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานงานผลิตสื่อ 

6. งานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม"  

7. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการออบแบบและการผลิตชิ้นสวนยานยนตฯ  

8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทําแผนพัฒนาระยองเมืองอัจฉริยะ"(Rayong Smart 

City)  

9. อบรม VR วท.จิตลดา 

10. อบรมสื่อ VR ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

11. สาขาวิชาเทคโนฯสารสนเทศฯ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสและ VR 

 

 
 

 

 

 

 



 8 

โครงการพัฒนารูปแบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกสผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

เปาประสงคท่ี 4.2 เปนองคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานและใหการรับรองมาตรฐานระดับชาติและ                 

                       ระดับนานาชาติ (พรอมภาพประกอบ)                   
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เปาประสงคท่ี 4.3 สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก  

                      (พรอมภาพประกอบ) 

สถาบันไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการออกแบบและการผลิตชิ้นสวน

ยานยนต ชิ้นสวนอากาศยานดวยเทคโนโลยีข้ันสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีสถานศึกษาจํานวน 

8 แหง และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 1 แหง รวมท้ังหมด 9 แหง และมีผูเขารวมโครงการ

ท้ังสิ้น 450 คน และมีชิ้นงานจํานวน 450 ชิ้นงาน และไดขยายการดําเนินงานและตอยอดใน

ปงบประมาณ 2563 เนื่องจากเปนการบริหารจัดการในระยะเวลา 3 ป  
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โครงการพัฒนาผูผลิตส่ือวีดิทัศนเพ่ืออุตสาหกรรมโทรทัศนดิจิตอล 

การบริการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการเรียนการสอน ใหบริการ 8 ครั้ง 

ใหบริการไปแลวท้ังหมด 12 ครั้ง 

1. ถายทอดสัญญาณผาน Facebook งานเสวนาถายทอดประสบการณกรณีชวยเหลือ 13 นักฟุตบอล

ทีมหมูปาอะคาเดมี  

2. ถายทอดสดบรรยากาศการปลอยจรวดจาก SpaceX (Youtube Live) 

3. บันทึกวิดีทัศนและภาพนิ่ง งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจใน

สี่มิติ(Four dimensions of business transformation showcases)  

4. บันทึกวิดีทัศนและถายทอดสด งาน “มจพ. 60 ป แหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม”  

5. โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา 

6. โครงการพัฒนาครูฝกชางเทคนิคข้ันสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน 

7. กองงานพัสดุ ขอความอนุเคราะห บันทึกภาพวีดิโอ 

8. วีดิทัศนนําเสนอมหาวิทยาลัยประจําป 2562 

9. ปรับปรุงวีดิทัศนนําเสนอมหาวิทยาลัยประจําป 2562 

10. การบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ. นารู ของคนยุคดิจิทัล 4.0 

11. วีดิทัศนนําเสนองานวิจัยในโครงการทุนสงเสริมวิชาการในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมตอยอดเชิง

พาณิชย 26 ผลงาน 

12. กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะหบันทึกภาพและถายทอดสด 

(Facebook Liveผานทาง Facebook กองสงเสริมวิชาการมจพ.)โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง 

กลยุทธการขอตําแหนงทางวิชาการและเทคนิคการเขียนตําราหนังสือ  

โครงการพัฒนาผูผลิตส่ือวีดิทัศนเพ่ืออุตสาหกรรมโทรทัศนดิจิตอล 
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โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการดานสหกิจศึกษา 

รวมกับบริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับบริษัท ปูน

ซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด เพ่ือรวมมือในดานการพัฒนาระบบเครื่องกล ระบบอัตโนมัติ ระบบหุนยนต

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกันโดยมี

วัตถุประสงคดังนี้ 

    1 พัฒนาความรูทางวิชาการและสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมดานการผลิต

และการบริการดานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ อันจะนําไปสู ความ

เปนเลิศทางดานวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

    2 พัฒนาองคความรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอันจะนําไปสูการถายทอด รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความรู และ

ประสบการณทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

    3  พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเรียนรูประสบการณจากการทํางานจริง และสามารถบูรณา

การความรูท่ีมีกับการทํางานและการแกปญหาในอุตสาหกรรมการผลิต ในลักษณะสหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) การฝกงานอุตสาหกรรม ( Internship) และการบูรณาการเรียนกับการทํางาน (Work 

Integrated Learning) 

โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการครั้งนี้จํานวน 52 คน ประกอบดวย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล   

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ   

คณะวิทยาศาสตรประยุกต  

ภาควิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

ภาควิชาสถิติประยุกต  

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะวิศวกรรมศาสตร  

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
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เปาประสงคท่ี 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได  

                      (พรอมภาพประกอบ) 

สถาบันไดดําเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขา

สูอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหุนยนต

และระบบอัตโนมัติใหนักเรียน/นักศึกษา สามารถนําไปตอยอดทางความคิดกับการเรียนปกติในหองเรยีน 

และแสดงออกทางความคิดในรูปแบบการทํากิจกรรม ฝกการทํางานเปนทีม เพ่ิมทักษะการสื่อสาร การคิด

วิเคราะห และการแกไขปญหาอยางเปนระบบ กลุมเปาหมาย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยม จํานวน 2,000 คน 

และระดับ ปวช./ปวส. จํานวน 2,000 คน โดยแบงออกเปนหัวขอกิจกรรมดังนี้ 

 

1. คายหุนยนตเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

1.1. คายหุนยนตเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

1.2. คายเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

1.3. คายเรียนรูการบินเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

1.4. คายเรียนรูอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร 

1.5. คายการจําลองสถานการณการผลิตและโลจิสติกส : คิวบิกเกมส (Lean Game) 

2. คายพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสูภาคแรงงานอุตสาหกรรมหรือศึกษาตอในระดับ 

ปวส./ปริญญาตรี   

3. โครงการจัดการแขงขันเพ่ือสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมเปาหมายตามแผนการ

พัฒนาประเทศ 

โดยเปาหมายจํานวนนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับ ปวช.ปวส ท่ีเขารวมโครงการ                     ท้ังหมด 

4,000 คน ซ่ึงมีผูเขาอบรมไปแลวท้ังส้ิน 7,712 คน คิดเปนรอยละ 192.8 % แบงเปนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 

4,473 คน  และนักศึกษาระดับ ปวช.ปวส   จํานวน 2,639 คน โดยมีรายละเอียดรายชื่อท่ีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการดังนี้ 
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• กิจกรรมคายหุนยนตเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

โดยมีกลมเปาหมาย 1,200 คน จากสถาบันอาชีวภาคตะวันออก โดยมีรายชื่อสถาบัน และวันเวลา จํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมดังนี้ 

 

ลําดับ วันเดือนป ช่ือสถานศึกษา/สถานท่ีอบรม จํานวน 

1 19 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 200 คน 

2 21 มกราคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) 200 คน 

3 15 มิถุนายน. 2562 วิทยาลัยอีเทค 200 คน 

4 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี 200 คน 

5 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 200 คน 

6 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 200 คน 

 รวมท้ังส้ิน 1,200 คน 

 

1. วันท่ี 19 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี 
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2. วันท่ี 21 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 

 
3. วันท่ี 14 – 15 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 
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4. วันท่ี 19 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี 

 
5. วันท่ี 1 สิงหาคม.2562 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย จ.ระยอง 
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6. วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง 
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• กิจกรรมคายเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานอิเล็กทรอนิกส 

อัจฉริยะ โดยกลุมเปาหมาย จํานวน 1,884 คน จากโรงเรียนมัธยม  

ลําดับ วันเดือนป ช่ือสถานศึกษา/สถานท่ีอบรม จํานวน 

1. 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 236 คน 

2. 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา 205 คน 

3. 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 228 คน 

4. 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดัดดรุณี 484 คน 

5. 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา 253 คน 

6. 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสนามเขตชัย 228 คน 

7 29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 250 คน 

 รวมท้ังส้ิน 1,884 คน 
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• คายเรียนรูการบินเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส

โดยมีสถาบันอาชีวภาคตะวันออก จํานวน 3 แหง  และโรงเรียนมัธยม 2 แหง 

ลําดับ วันเดือนป ช่ือสถานศึกษา/สถานท่ีอบรม จํานวน 

1 4 มิ.ย.62 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 238 คน 

2 5 มิ.ย.62 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 272 คน 

3 7 มิ.ย.62 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 221คน 

4 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 246 คน 

5 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 242คน 

  รวมท้ังส้ิน 1,219 คน 
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• คายเรียนรูอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร โดยมีสถาบันอาชีวภาคตะวันออก จาํนวน 3 แหง และโรงเรียนมัธยม 

จํานวน 2 แหง 

ลําดับ วันเดือนป ช่ือสถานศึกษา/สถานท่ีอบรม จํานวน 

1 4 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 235คน 

2 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 231คน 

3 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา 252คน 

4 11 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 242คน 

5 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม 249 คน 

  รวมท้ังส้ิน 1,209 คน 
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• คายการจําลองสถานการณการผลิตและโลจิสติกส : คิวบิกเกมส (Lean Game) 

โดยมีโรงเรียนมัธยม จํานวน 8 แหงๆละ 200 คน  

ลําดับ วันเดือนป ช่ือสถานศึกษา/สถานท่ีอบรม จํานวน 

1 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนิคมวิทยา 200 คน 

2 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนระยองวิทยาคม 200 คน 

3 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบานคาย 200 คน 

4 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแกลงวิทยสถาพร 200 คน 

5 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 200 คน 

6 29 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาตากสินระยอง 200 คน 

7 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม 200 คน 

8 13 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบานฉางกาญจนานุกูล 200 คน 

  รวมท้ังส้ิน 1,600 คน 
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• โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมเปาหมายตามแผนการพัฒนาประเทศอยูระหวางดําเนินการ 

สถาบันไดดําเนินการจัดอบรมใหกับ ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออก มี

คา 

เปาหมายตัวชี้วัด ระดับมัธยม 500 คน และ ระดับ อาชีวศึกษา 200 คน รวมเปน 700 คน ผูเขารวมจะไดรับ

การอบรมความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมเปาหมายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือเตรียมการ

พัฒนาความพรอมของสถานศึกษาดวย  หลักสูตรการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนดานหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ  หลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว 160 

คน และอยูระหวางการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ในสวนท่ีเหลือ เนื่องจากเปน

โครงการท่ีมีระยะเวลา 3 ป 

 

ครั้ง วันเดือนป ช่ือสถานศึกษา/สถานท่ีอบรม จํานวน 

1. 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ บริษัทเลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 50 

2. 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัทเลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 50 

3 22 – 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 60 

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเปาหมาย

ตามแผนการพัฒนาของประเทศ 
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โครงการผลิตครูฝกชางเทคนิคข้ันสูง รุนท่ี 2 - 4 

รุนท่ี 2 จํานวน 19 คน รุนท่ี 3 จํานวน 17 รุนท่ี 4 จํานวน 11 คน รวมผูเขาอบรม 47 คน  

โดยการจัดฝกอบรมมีหลักสูตร  จํานวน 528 ชั่วโมง ดังนี้  

1.การฝกอบรมดานเทคโนโลยี (108 ช่ัวโมง) 

• สาขาไฟฟาอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  

 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

 การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

 วิศวกรรมอัตโนมัติและสารสนเทศ 

• สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม  

 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

 การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

 เทคนิคการผลิต 

• สาขาแมคคาทรอนิกส  

 การวางแผนและการวางระบบ 

 การประยุกตทางดานเทคนิค 

 การดูแลและการสนับสนุนลูกคา 

2. การฝกอบรมครูฝกในสถานประกอบการ (156 ช่ัวโมง) 

 การวิเคราะหเพ่ือเตรียมความพรอมการฝกอบรม 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 การวางแผนและการเตรียมฝกอบรม 

 การดําเนินการฝกอบรม 

 การติดตามและพัฒนาหลังการฝกอบรม 

3. การฝกอบรมการจัดการโรงงาน ดานกฎหมายและการบริหารองคกร (144 ช่ัวโมง) 

 การบริหารตนทุนในการผลิต 

 การวางแผนการผลิต  

 การควบคุมการผลิตและการใชขอมูลสารสนเทศในการผลิต 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

4. การฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและอุตสาหกรรม 4.0 (120 ช่ัวโมง) 

 คอมพิวเตอรเบื้องตน 

 การใช Google Application 



 24 

 ระบบฐานขอมูล 

 การเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอระบบโครงขาย 

 เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรม 4.0  

5. การจัดสัมมนา Training The Trainers 
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ภาพกิจกรรมโครงการผลิตครูฝกชางเทคนิคข้ันสูง รุนท่ี 2 - 4 
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โครงการพัฒนาครูฝกชางเทคนิคข้ันสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน รุนท่ี 5 

  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย – เยอรมัน ไดดําเนินการจัดอบรม  

โดยมีผูเขาอบรม รุนท่ี 5 จํานวน 16 คน และโครงการไดดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน 528 ชั่วโมง ดังนี้  

1.การฝกอบรมดานเทคโนโลยี (108 ช่ัวโมง) 

• สาขาไฟฟาอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  

 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

 การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

 วิศวกรรมอัตโนมัติและสารสนเทศ 

• สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม  

 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

 การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

 เทคนิคการผลิต 

• สาขาแมคคาทรอนิกส  

 การวางแผนและการวางระบบ 

 การประยุกตทางดานเทคนิค 

 การดูแลและการสนับสนุนลูกคา 

• สาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

 การบ ํารุงรักษา (Maintenance) 

 ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ (Supporting Software) 

 ระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ืองานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

 การประยุกตใชระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 

• สาขาหุนยนตอุตสาหกรรม 

 ระบบควบคุม 

 การบริหารกระบวนการผลิต 

 การออกแบบ การวางแผน และการวางระบบ 

• สาขาเกษตรและการแปรรูปอาหาร 

 หลักการพ้ืนฐาน 

 กระบวนการผลิตในดานการเกษตรและแปรรูปอาหาร 

 การปฏิบัติการดานการเกษตรและแปรรูปอาหาร 

• สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม 

 หลักการพ้ืนฐาน 

 การออกแบบงานเชื่อม และเทคโนโลยีงานเชื่อม 

 การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 
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• สาขาออกแบบและผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 หลักการพ้ืนฐาน 

 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 

 

2. การฝกอบรมครูฝกในสถานประกอบการ (156 ช่ัวโมง) 

 การวิเคราะหเพ่ือเตรียมความพรอมการฝกอบรม 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 การวางแผนและการเตรียมฝกอบรม 

 การดําเนินการฝกอบรม 

 การติดตามและพัฒนาหลังการฝกอบรม 

3. การฝกอบรมการจัดการโรงงาน ดานกฎหมายและการบริหารองคกร (144 ช่ัวโมง) 

 การบริหารตนทุนในการผลิต 

 การวางแผนการผลิต  

 การควบคุมการผลิตและการใชขอมูลสารสนเทศในการผลิต 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

4. การฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและอุตสาหกรรม 4.0 (120 ช่ัวโมง) 

 คอมพิวเตอรเบื้องตน 

 การใช Google Application 

 ระบบฐานขอมูล 

 การเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอระบบโครงขาย 

 เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรม 4.0  

5. การจัดสัมมนา Training The Trainers 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูฝกชางเทคนิคข้ันสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน รุนท่ี 5 

 
 

ภาพกิจกรรมการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสในโครงการผลิตครูฝกชางเทคนิคข้ันสูง รุนท่ี 5 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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เปาประสงคท่ี 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 5.2  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (พรอมภาพประกอบ) 

 

เปาประสงคท่ี 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (พรอมภาพประกอบ) 

 

2. ตารางขอมูลผลงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีแนบมาดวยนี้ จํานวน 6 ตาราง 


	ส่วนงาน  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้สามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี                         (พร้อมภาพประกอบ)
	สถาบันได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงานในวันที่ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
	เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธภาพ                        (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของ
	ภาคอุตสาหกรรมและสังคม (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ตามแนวทางของ การจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหกิจวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์                         (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย                        (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและ
	ระดับนานาชาติ (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
	(พร้อมภาพประกอบ)
	โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล
	เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้                        (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 5.2  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (พร้อมภาพประกอบ)
	เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (พร้อมภาพประกอบ)


