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ขอมูลการจัดทํารายงานประจําป 2563 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 – 2564) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สวนงาน  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย - เยอรมัน 

1.  สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมภาพประกอบ จําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารจัดการเชิงรุกอยางมีประสทิธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 1.1 ระบบการบริหารองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.1.1 การพัฒนาระบบพัสดุ 

        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการพัฒนาระบบเกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งเปนงานสําคัญ      

งานหน่ึงของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน ซึ่งตองดําเนินการควบคูกับ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของหนวยงาน ดังน้ัน จึงจําเปนตองจัดทําระบบพัสดุในการใชและเก็บรักษาพัสดุ

อยางเปนระเบียบ ยืดเวลาการใชงานและความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการทํางาน

ในการสนับสนุนงานของทุกกลุมงาน / ฝาย ใหสามารถดําเนินไปตามแผน ตอบสนองความตองการและ

ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ภาพท่ี 1 หนารายการครุภัณฑ 
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ภาพท่ี 2 หนารายการ QR Code ของครุภัณฑ 

ซึ่งสามารถทําการคนหาขอมูลจากการกรอกขอมลู หรือ คนหาเปนชุด จากการนําเขาขอมูลดวย

ไฟล Excel ของระบบสามมิติเพื่อใชในการคนหาได 

 

ภาพท่ี 3 หนาระบบการคนหาและสงออกขอมลูครุภัณฑ (ใชสําหรบัการตรวจครุภัณฑ) 
 

เปาประสงคท่ี 1.2  บุคลากรมีความรู  ความสามารถ ทํางานอยางมีความสุข และมสีภาพแวดลอมท่ีดี                    
1.2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร การทํางานเชิงรุก  

เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน” 

        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวยบุคลากรทีม่ีความหลากหลาย มีความรู ความเช่ียวชาญ
และประสบการณที่แตกตางกันไปตามลักษณะของงาน  ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลใหการบรหิารงานบรรลผุล
สําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การประสานงานของทีมงานหรือการทํางานเปนทีม     
ซึ่งการบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวไมไดข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ หากองคประกอบของการ
ทํางาน คือการทํางานเปนทีมที่ตองมีการกําหนดเปาหมาย หนาที่ บทบาทของสมาชิก และผูนําที่รอบรูที่
จะนําไปสูทิศทางที่ถูกตองและบรรลุจดุมุงหมายเดียวกัน  สิ่งที่สําคัญของการมีสวนรวมของสมาชิกในทีม  
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ไดแก ความไวเน้ือเช่ือใจ การสื่อสาร ฯลฯ การมีแผนงานที่ ชัดเจนและเปนไปในลักษณะเชิงรุก                
ซึ่งองคประกอบตาง ๆ เหลาน้ีจะสงผลทําใหการทํางานเปนทีมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

ดังน้ัน เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน จึงได
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563         
ณ ราวิน โฮม รีสอรท จังหวัดนครนายก วัตถุประสงคเพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร และการทํางานเชิงรุกใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับใชเปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของหนวยงานใหมุ ง ไปสูสถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน                  
กับการเปลี่ยนแปลงตอไป โดยมีผูบริหารและบุคลากรเขารวม จํานวน 25 คน และไดประเมิน           
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 

 
ภาพท่ี 4  ผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

การทํางานเชิงรกุ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน” 

1.2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษา 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบฐานขอมูล            

สหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารขอมูลสหกิจศึกษาสําหรับบุคลากรที่ใชงาน        
ดานฐานขอมูลสหกิจศึกษา กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา สถานประกอบการ          
ที่ใชงานในระบบดังกลาว จํานวน 205 คน และมีผูตอบแบบสอบถามการใชฐานขอมูลดังกลาว จํานวน 
170 คน คิดเปนรอยละ 82.93 โดยมีคาระดับความพึงพอใจในการใชระบบ ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
ข้ันตอนการใชระบบ  ดานประสิทธิภาพของระบบ และดานคุณภาพของระบบ โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.34  
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ภาพท่ี 5  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบฐานขอมูลสหกจิศึกษา 

เปาประสงคท่ี 1.3 มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู 
1.3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรูของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ มุงหวังใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ

ความรู ความสามารถในการพัฒนางาน โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ เพื่อผลักดันใหเกิด       
การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการพัฒนาองคกร 
เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน โดยสนับสนุนใหมีเวทีแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู      
(Story telling)  การจัดทําบทเรียนประเด็นเดียว (One Point  Lesson = OPL)  เปนตน  ดัง น้ัน 
คณะกรรมการจัดการความรู (KM) สถาบันสหกิจศึกษาฯ จึงไดนําเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู      
การจัดการความรูเพื่อปรับปรุง แกปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยวิธี
สังเคราะหองคความรูและนําไปสูการเขียนคูมือการปฏิบัติงานของแตละภารกิจ รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยไดจัดข้ึน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว จํานวน 25 คน  

 

  

ภาพท่ี 6  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรู (KM) ของบุคลากรสถาบันสหกิจศึกษาฯ 
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เปาประสงคท่ี 1.4 การประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรเชิงรุกอยางมีประสิทธภาพ 

เปาประสงคท่ี 1.5 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  

เปาประสงคท่ี 1.6 เปนมหาวิทยาลัยแหงการจัดการอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลติบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

เปาประสงคท่ี 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเดนสามารถตอบสนองความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

2.1.1 โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตาม
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (Non-Degree) 
         2.1.1.1 หลักสูตรระบบไอโอทีเพ่ืออุตสาหกรรม (Industrial Internet of Thing, IIOT) 

          กลุมอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  

                   เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมภาคทฤษฎี จํานวน 40 ช่ัวโมง และการ
เขาให คําแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ จํานวน 225 ช่ัวโมง  โดยมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู                   
จากแบบประเมินโครงการของการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 81.70  ซึ่งไดรับการตอบรับในการจัดอบรม
หลักสูตรดังกลาวใหพนักงานในสถานประกอบการเปนอยางดี เน่ืองจากเปนการพัฒนาและสงเสริมให
บุคลากรมีทักษะและมีสมรรถนะที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในดานเทคโนโลยีไอโอที       
เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Internet of Thing, IIoT) และสอดคลองกับแผนปฏิรูปการศึกษา   
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสามารถนําทักษะดังกลาวไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน การ
แกไขปญหางานดานอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลดข้ันตอนการทํางานและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม           
ซึ่งวัดและประเมินผลไดจากการสังเกตการณในการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ      
ในสถานประกอบการ  การติดตามผานการใหคําแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอโครงงานที่ไดรับมอบหมาย และการรายงานผลจากผูบังคับบัญชา
ของแตละสถานประกอบการ  
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ภาพท่ี 7  กิจกรรมหลักสูตรระบบไอโอทีเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Internet of Thing, IIOT)   
   2.1.1.2  หลักสูตรการออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล ชิ้นสวนยานยนต และอากาศยาน
เพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ี EEC  
           กลุมอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
                    (1)  หลักสูตรการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวนยานยนต และอากาศยาน   
ดวยโปรแกรม Solidwork 
                    (2)  หลักสูตรการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวนยานยนต และอากาศยาน   
ดวยโปรแกรม CATIA 
                    (3)  หลักสูตรการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวนยานยนต และอากาศยาน 
ดวยโปรแกรม NX 
                    (4)  หลักสูตรการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวนยานยนต และอากาศยาน
เปนช้ินงาน (CAM) ดวยเครื่อง CNC 
                             (5)  หลักสูตรการวิเคราะหช้ินงานเครื่องจักรกล ช้ินสวนยานยนต และอากาศยาน
เพื่อประเมินความทนทานและลักษณะของช้ินงานที่สภาวะการทํางานตางๆ (CAE) 
                หลักสูตรดังกลาวขางตน เปนการจัดฝกอบรมดานการออกแบบ การพัฒนา และ
การผลิตช้ินสวนยานยนตและอากาศยานดวยการออกแบบ 3 มิติ และการใชเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง   
ดวยเครื่องมือทันสมัยที่มหาวิทยาลัยมีอยูแลว มาใชประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่ EEC ใหมีศักยภาพในการผลิตช้ินสวนยานยนตและ     
อากาศยานเพิ่มข้ึน โดยจัดอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝมือแรงงานและกรมอาชีวศึกษา
อยางตอเน่ือง เพื่อสรางและพัฒนาแรงงานชางเทคนิคใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ ต ร ง ตามค ว า ม ตองการข อ ง ส ถ า น ปร ะ กอ บ ก า ร  โดยรูปแบบก า ร จัด อ บ ร มจ ะ เ ปน         
การบรรยายภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  อีกทั้งมีผูเช่ียวชาญเขาให
คําแนะนําในสถานประกอบการเพื่อคอยแนะนําและช้ีแนะปญหาต า ง  ๆ  ใ ห ก ับ บ ุค ล า ก ร                          
ในสถานประกอบการ รวมถึงสงเสริมทักษะดานการออกแบบใหมีสมรรถนะเฉพาะดาน ตรงตามความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม ทําใหผูเขาอบรมมีการพัฒนาทักษะดานการออกแบบเพิ่มข้ึน สามารถประดิษฐและ
คิดคนนวัตกรรมใหมได โดยมีวิธีการออกแบบช้ินงานที่งายข้ึนและสามารถนําไปตอยอดในการจัดอบรมตอ
ใหกับบุคลากรภายในองคกรได และมีตัวช้ีวัดจากผลในการเขาใหคําแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ
และการประเมินผลความพึงพอใจจากแบบประเมินโครงการและจากการสอบถามจากพนักงานและ
ผูบังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพท่ี 8  กิจกรรมหลักสูตรการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวนยานยนต และ 
                     อากาศยานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC 
  

     เปาประสงคท่ี 2.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการผลิตบัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน ตามแนวทาง  
ของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)  

    เปาประสงคท่ี 2.3 การจัดการเรียนการสอนเปนรูปแบบสหกิจวิทยาการท่ีตอบสนอง 
                          เครือขายทางวิชาการและวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหนวยงาน 
    2.3.1 กิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดน 
            สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนการจัดการศึกษา        

ในหลักสูตรสหกิจศึกษา จึงไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริม และเพิ่มศักยภาพการพัฒนา           
งานสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มแรงกระตุนใหกับนักศึกษาที่จะออกปฏิบั ติงานสหกิจศึกษา 
ในรุนตอไป โดยจัดประกวดแขงขันโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไดออกไปปฏิบั ติงาน           
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ในสถานประกอบการมาแลว อีกทั้งกิจกรรมดังกลาวเปนการประชาสัมพันธผลงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ใหเล็งเห็นถึง
ความสามารถในการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ ที่มีความพรอมในการทํางานออกสูสังคม โดยการประกวด    
สหกิจศึกษาดีเดน ประจําป 2563 สําหรับสถาบันการศึกษาในเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือขาย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่  9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                 
พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                   
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดจัดสงผลงานเขาประกวดตามรายละเอียด ดังน้ี  

      1. ผลงานประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน จํานวน 1 ผลงาน 

      2. ผลงานประเภทนวัตกรรมดีเดน  จํานวน 1 ผลงาน 

      3. ผลงานประเภทนานาชาติดีเดน จํานวน 1 ผลงาน 

      4. ประเภทผูปฏิบติังานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการดีเดน จํานวน 1 ทาน 

      โดยมีผลงานที่ไดรับรางวัล ดังน้ี 
      ประเภทนวัตกรรมดีเดน ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
      ช่ือโครงการ :  ระบบเฝาตรวจสอบกระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อรักษาคุณภาพในการผลิต 
      ช่ือผูนําเสนอผลงาน : นายอนุชา ชินตาย  
      สังกัด :  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
      ประเภทนานาชาติดีเดน ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
      ช่ือโครงการ : Development of a Stable food- grade Emulsion with Different 

Emulsifiers 
      ช่ือผูนําเสนอผลงาน : นางสาวธนัญญา พันธสุวรรณ และ นางสาวธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ 
      สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
                             

 

ภาพท่ี 9 การประกวดสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป 2563 
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เปาประสงคท่ี 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสามารถประกอบวิชาชีพท่ีเปนไป

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตในระดับนานาชาติ 
 
เปาประสงคท่ี 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมขดีความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรม 

เปาประสงคท่ี 3.1 เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือการจัดอันดับและการนําไปใชประโยชน 
 
เปาประสงคท่ี 3.2 เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพงานบริการวิชาการใหมีความเขมแข็งและเปนท่ียอมรับ 

เปาประสงคท่ี 4.1 ผูรับบริการใหการยอมรับในศักยภาพการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4.1.1 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเครือขาย 

ความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการงานดานการเรียนการสอน      

และการสรางเครือขายความรวมมือภาคอุตสาหกรรม กับฐานขอมูลความตองการของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ และไดระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่สามารถจัดทําในรูปแบบภาพ เสียง สื่ออักษร หรือ คลิปวีดิโอสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงการ
พัฒนาบทเรียนใหเขาใจงายและนาสนใจ อีกทั้งมีระบบทดสอบที่เหมาะสมกับลักษณะการวัดและ
ประเมินผล มีระบบประมวลผลและจัดทํารายงานผลการทดสอบดวย  
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      ภาพท่ี 10 แสดงตัวอยางระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

 
 

             ภาพท่ี 11  แสดงตัวอยางระบบ ICT เพือ่การบรหิารจัดการเรียนการสอนและการพฒันา 
เครือขายความรวมมอืกับภาคอุตสาหกรรม 

4.1.2 กิจกรรมการสรางหลักสูตร 4 กลุม 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสรางหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2563 

ณ บานอัมพวารีสอรท แอนดสปา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 35 คน 
ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย สถานประกอบการ และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยกลุมเปาหมาย    
ในการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย  

       1. กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
       2. กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม 
       3. กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
       4. กลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
       โดยมีสถานประกอบการที่เขารวมในกิจกรรมดังกลาว ดงน้ี 

- บริษัท เพรสซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท กันยงอิเล็คทริก จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด  
- บริษัท วังนอยเบเวอเรซ จํากัด 
- บริษัท สิงหเบเวอเรซ จํากัด 
- บริษัท บุญรอดเบเวอเรซ จํากัด 
- บริษัท ปทุมธานีเบเวอเรซ จํากัด 
- บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 
- บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด  
- หอการคาเยอรมัน – ไทย 
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                ซึ่ ง ได ร วมกันระดมความคิดในการพัฒนาหลักสูตร เพื่ อ เทียบกับมาตรฐาน IHK              
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในหลักสูตรตาง ๆ ไดแก หลักสูตรไฟฟาอุตสาหกรรม  เครื่องกลอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และแมคคาทรอนิกส และจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33  

 

 

ภาพท่ี 12  แสดงกิจกรรมการสรางหลกัสูตร 4 กลุม 

 
4.1.3  โครงการผูบริหารพบผูประกอบการ 
         สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได ดําเนินการจัดโครงการผูบริหารพบปะสถานประกอบการ                

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
         - วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ ได เขารวมประชุมกับ                   

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง และบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด       
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการระหวางบรษัิทกับมหาวิทยาลยั  

         - วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา 
จํานวน 5 คน ไดเขาพบผูบริหารของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ทาหลวง จังหวัดสระบุรี      
เพื่อหารือดานการดําเนินงานโครงการที่จัดรวมกัน 

         - วันที่ 20 ตุลาคม 2562  ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา 
จํานวน 3 คน เขาเย่ียมชมบริษัท เจริญชัยหมอแปลงฟา จํากัด และหารือดานความรวมมือระหวางบริษัท
กับมหาวิทยาลัย  

        - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา           
จํานวน 3 คน เขาเย่ียมชมบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ
หารือดานความรวมมือทางวิชาการ  
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        - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา 
จํานวน 5 คน ไดเขาศึกษาดูงานบริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และหารือการดําเนินงาน            
ดานอาชีวศึกษา วิธีปฏิบัติในเรื่องการลดหยอนภาษีและการดําเนินงานของบริษัท 

        - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ และเจาหนาที่สหกิจศึกษา 
จํานวน 2 คน ไดเขาพบผูบริหารและหัวหนาฝายทรัพยากรบุคล บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด (สามเสน) 
เพื่อหารือดานความรวมมือระหวางบริษัทกับมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานโครงการที่จะดําเนินการ
รวมกัน 

        - วันที่ 15 มกราคม 2563 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา
และอาจารยของมหาวิทยาลัย รวม 8 คน ไดเขาเย่ียมชมบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จังหวัดระยอง  

        - วันที่ 29 มกราคม 2563 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ฯ และเจาหนาที่สหกิจศึกษา 
จํานวน 7 คน ไดเขาพบผูบริหาร หัวหนางาน และเจาหนาที่บริษัทปทุมธานีบริเวอรรี่ จํากัด จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการระหวางบริษัทกับมหาวิทยาลัย 

        - วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา 
จํานวน 5 คน ไดเขาพบผูแทนบริษัท มิตซูบิชิ จํากัด เพื่อหารือดานความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
บริษัทกับมหาวิทยาลัย  

        - วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษาฯ และเจาหนาที่ฝายสหกิจศึกษา 
จํานวน 6 คน เขาเย่ียมชมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูเฟคเจอริ่ง ไทยแลนด สวนของโรงงานแบตเตอรี่  
และหารือดานความรวมมือทางวิชาการระหวางบริษัทกับมหาวิทยาลัย  

        - วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผูบริหารสถาบันสหกิจศึกษา ฯ จํานวน 3  คน เขาเย่ียมชมบริษัท 
เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือดานการดําเนินงานโครงการที่จะ
ดําเนินการรวมกัน                 

 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล 
แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง โฮลด้ิงส จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด อําเภอปลวกแดง 
จั งห วัดระยอง ไดจัดพิ ธีลงนามความรวมมือทาง วิชาการ (MOU)  ด านสหกิจศึกษา ระหวาง                
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง และบริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด      
แมนนูแฟคเจอริ่ง โฮลด้ิงส จํากัด โดยมีผูอํานวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส   
ไทย-เยอรมนั รวมลงนามเปนพยานในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดังกลาวดวย 
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ภาพท่ี 13  แสดงกิจกรรมโครงการผูบรหิารพบผูประกอบการ 

เปาประสงคท่ี 4.2 เปนองคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานและใหการรับรองมาตรฐานระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  

4.2.1 ผลิตสื่อออนไลนเพ่ือระบบ Thai MOOC 
                  สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย ซึ่งจัดต้ังโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหบริการเรียนรู e-learning 
แกนิสิตนักศึกษา ประชาชน ทุกระดับ ทุกอาชีพผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา         
( Inter-University Network :  UniNet)  เพื่ อส ร าง โอกาส ให แกประชาชนได เข า ถึ งการ ศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน และเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูครอบคลุมการศึกษาในทุกระบบทัง้การศึกษา
ในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education) และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal Education) ที่ประชาชนทุกคนสามารถเขามาศึกษาหาความรูได       
มีระบบการเทียบโอนความรูจากการศึกษาในแตละระบบ เพื่อใหผูที่เขารับการศึกษาจากระบบหน่ึง
สามารถเทียบโอนความรูเขาสูการศึกษาในอีกระบบหน่ึงไดตามเงื่อนไขและขอกําหนด  โดย TCU         
เปนหนวยงานกลางประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในการจัดทําหลักสูตร 
online รวมกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจะเปนเจาของหลักสูตร  และเปนผูอนุมัติปริญญาบัตร
แกนักศึกษาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา สามารถใชชุดวิชาบทเรียน 
online ในหลักสูตรรวมกันได  

        เพื่อใหบรรลุโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไทย    
จึงไดดําเนินการผานเครือขายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบน โดยไดเชิญสถาบันการศึกษาในเครือขาย    
เขารวมการผลิตรายวิชาในรูปแบบสื่อออนไลน รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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โดยมอบหมายใหสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน ดําเนินการผลิต สื่อ
ออนไลนเพื่อระบบ Thai MOOC  โดยพบวามีผูลงทะเบียนในระบบ จํานวน 250 คน  

 

 
ภาพท่ี 14  แสดงตัวอยางเน้ือหาการสอนในหลักสูตร 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงตัวอยางขอมูลวันเปด-ปดเรียนของหลกัสูตร  
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ภาพท่ี 16  แสดงตัวอยางของผูสอบผานเกณฑในหลกัสูตรที่เปดสอน 

4.2.2 ผลิตสื่อการฝกอบรม เร่ือง “กฎหมายลิขสิทธิ์” 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ รับวาจางผลิตสื่อวีดิทัศนจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด          

ภายใตแนวความคิดที่จะเผยแพรความรูเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธ์ิ” ใหกับบุคลากรของบริษัท ซึ่งกระจายอยู
ตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ใหไดรับความรู ความเขาใจถึงกฎหมายดังกลาว ตลอดจนผลกระทบ         
หากปฏิบัติงานเรื่องตาง ๆ  ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย แตจากบุคลากรที่ปฎิบัติงานมีเปนจํานวนมากและ  
อยูตางพื้นที่จึงไมเหมาะที่จะใชวิธีการฝกอบรมที่ศูนยกลางเพียงแหงเดียว บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา
สื่อรูปแบบวีดิทัศนที่สามารถเผยแพรไดงายในระบบสารสนเทศ แตบริษัทขาดบุคลากรและเครื่องมือ      
ในการดําเนินงาน จึงไดติดตอวาจางใหสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน 
ดําเนินการจัดทํา ถายทํา และตัดตอสื่อ โดยเปนสื่อวิดีทัศนรูปแบบจําลองสถานการณในเรื่องดังกลาว 
และจากการประเมินผลคาระดับความพึงพอใจในการเขารับบริการ พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00   

 

 

 

    ภาพท่ี 17 แสดงการผลิตสื่อการฝกอบรม เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธ์ิ” 
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เปาประสงคท่ี 4.3 สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
4.3.1 โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการดานสหกิจศึกษารวมกับ บริษัท ปูนซิเมนตไทย 

(ทาหลวง) จํากัด 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได ดําเ นินการในโครงการสรางความรวมมือทางวิชาการ          

ดานสหกิจศึกษารวมกับบริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการและ      
สรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝกงานระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อาจารยที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาเขารวมโครงการ โดยมีนักศึกษา       
54 คน อาจารย 34 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดรับความรูดานนวัตกรรม
การผลิตและการบริการดานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวของ อันจะ
นําไปสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตาง ๆ  

 

 
                             
                                ภาพท่ี 18  โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการดานสหกจิศึกษา รวมกับ 
                                                       บริษัทปูนซเิมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 

 4.3.2 การพัฒนาคณาจารยนิเทศและการฝกประสบการณวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
             สถาบันสหกิจศึกษาฯ ได ดําเ นินการจัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารยนิเทศและ            

การฝกประสบการณวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม โดยผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวยอาจารยนิเทศ และ
เจาหนาที่ จํานวน 20 คน รวมกับสถานประกอบการจํานวน 15 แหง โดยมีรายช่ือเรื่องในการทํากิจกรรม
ดังกลาว บริษัทที่เขารวม และรายช่ืออาจารยนิเทศ รวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง ดังน้ี 
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ชื่อเร่ือง 

 
บริษัทท่ีเขารวม 

รายชื่ออาจารย

นิเทศ 

 
สังกัด 

1. ปจจัยที่สงผลตอการ
สูญเสียในกระบวนการผลิต
เพื่อปรับปรงุกระบวนการ
ผลิต 

บริษัท บางคลาพนาการ 
จํากัด 

นายฐิตรัตน  
ถาวรสุจริตกุล 

คณะบริหารธุรกจิ 

2. ศึกษาองคกรแหง
ความสุข 

บริษัท บางคลาพนาการ 
จํากัด 

นายฐิตรัตน  
ถาวรสุจริตกุล 

คณะบริหารธุรกจิ 

3. การศึกษาสาเหตุของ
ขอผิดพลาดในกระบวนการ 
Flip Chip 

บริษัท ฟาบรเินท จํากัด นายนนชณัต 
ฉัตรภูติ 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

4. การหาคาพารามิเตอรที่
เหมาะสมสําหรบัการฉีดโซล
เดอรเพลสลงบนช้ินงาน 

บริษัท ยูแทคไทย จํากัด นางสุกญัญา 
ฉัตรภูติ 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

5. การเปรียบเทียบ
เครื่องตรวจสอบสายรัด
ขอมือ 

บริษัท ฟาบรเินท จํากัด นางสุกญัญา 
 ฉัตรภูติ  

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมทีเ่พิ่มสรรพคุณเห็ด 
เปนยา 

วิสาหกิจชุมชนศูนยการ
เรียนรูภูมปิญญาไทย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

นายพีรพงษ  
พรวงศทอง 
 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

7. ระบบการวัดปริมาณ
วัตถุดิบในไซโลอัตโนมัติ  
โดยใช ESP32 และ
เซนเซอรวัดความเรง  

บริษัท ปูนซเีมนตไทย 
 ทาหลวง จํากัด 

นายดนุชา  
ประเสรฐิสม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

8. การวิเคราะหการถดถอย
ของอัตราการปลอยกาซ
ไนโตรเจนออกไซด และ
อัตราการผลิตปูนเม็ดใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต 

บริษัท ปูนซเีมนตไทย 
 ทาหลวง จํากัด 

นายวรัญู  
วงษเสร ี

คณะวิศวกรรมศาสตร 

9. การบํารงุรกัษาเครื่องจกัร
เชิงทํานาย 

บริษัท ปูนซเีมนตไทย  
ทาหลวง จํากัด 

นายดํารงฤทธ์ิ  
เศรษฐศิริโชค 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

10. เครื่องหลอมเม็ด
พลาสติกดวยหลกัการให
ความรอนแบบเหน่ียวนํา 

บริษัท ยู-เทค  
อินสตรเูมนท จํากัด 

นายวิโชค  
พรหมดวง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 
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ชื่อเร่ือง 

 
บริษัทท่ีเขารวม 

รายชื่ออาจารย

นิเทศ 

 
สังกัด 

11. แนวทางการทดสอบการ 
แตกราวของโรเตอร 

บริษัท ยู-เทค 
 อินสตรูเมนท จํากัด 

นายวิโชค  
พรหมดวง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

12. การรักษาระดับ
อุณหภูมิของช้ินงานที่ไดจาก
หลักการเหน่ียวนําความ
รอน 

บริษัท ซีอพีี  
อินดักช่ันฮีต จํากัด 

นายวิโชค  
พรหมดวง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

13. การใหความรอนกบั
ปากกาเขียนเทียนสําหรับ
เครื่องรางแบบลายผาบาติก 

บริษัท ยู-เทค 
 อินสตรูเมนท จํากัด 

นายเขมชาติ  
มาเนียม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

14. ชุดประหยัดพลังงานใน
เครื่องเช่ือมไฟฟาแบบ co2 

บริษัท ซันเซ็น 
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

นายสถาพร  
สิทธิวงค 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

15. การศึกษาประสิทธิภาพ 
ตูทํานํ้าเย็นจากโซลารเซลล 

บริษัท ซันเซ็น 
 ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

นายสถาพร  
สิทธิวงค 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

16. การพัฒนาระบบจําลอง
เครื่องจักรอัตโนมัติดวย
เทคโนโลยี Digital twin 

บริษัท ยูเอสอี  
โฟล-ไลน จํากัด 

นายวัชรินทร  
โพธ์ิเงิน 

คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 

17. การพัฒนาระบบการหา
อัตราความตองการใสปุยใน
ขาวดวยการมองเห็นของ
เครื่องจักร 

บริษัท ยูเอสอี  
โฟล-ไลน จํากัด 

นายวัชรินทร 
โพธ์ิเงิน 

คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 

18. การควบคุมเครื่องจกัร
หนักดวยระบบควบคุม
ทางไกล 

บริษัท ยูเอสอี          
โฟล-ไลน จํากัด 

นายวัชรินทร  
โพธ์ิเงิน 

คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 

19. แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทีพ่ึงประสงค 
ตามความตองการของ 
สถานประกอบการ 
กรณีศึกษา บริษัท สมบรูณ 
แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด  

บริษัท สมบูรณ  
แอดวานซ เทคโนโลยี 

จํากัด )มหาชน(  
 

นายธีราทร  
ซนีเย็ง 

คณะครุศาสตร        
อุตสาหกรรม 

20. การศึกษาแนวทางการ
ขอสิทธิประโยชนทางภาษี
ของสถานประกอบการที่เขา
รวมโครงการสหกิจศึกษา 

บริษัท สมบูรณ  
แอดวานซ เทคโนโลยี 

จํากัด )มหาชน(  

นายธีราทร 
ซนีเย็ง 

คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม 
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ชื่อเร่ือง 

 
บริษัทท่ีเขารวม 

รายชื่ออาจารย

นิเทศ 

 
สังกัด 

21.  Voice Emotional 
Recognition for Quality 
Assurance in Call 
Center 

วันทูวัน คอนแทคส 
จํากัด (มหาชน) 

นายอนุชิต  
จิตพัฒนกลุ 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

22. Voice Emotional 
Recognition for 
decrease agent 
turnover rate 

วันทูวัน คอนแทคส 
จํากัด (มหาชน) 

นายอภิชาติ  
ศุรธณี 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

23. การประเมินและการ
พัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพรกิของ
วิสาหกจิชุมชนนํ้าพริก
จันทรากานต 

วิสาหกจิชุมชนนํ้าพริก
จันทรกานต 

นางศรีเวียง  
ฤทธ์ิศักด์ิ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

24. การพัฒนาและปรับปรงุ
กระบวนการผลิตเห็ดถังเชา
สีทองอบแหง 

วิสาหกิจชุมชน 
กลุมแมบานเกษตร  

วัดสุวรรณ 

นางสาวจันทมิา 
ภูงามเงิน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

25. การประเมินและ
ปรับปรงุกระบวนการผลิต
ของวิสาหกจิชุมชนแมบาน
เกษตรวัดสุวรรณ 

บริษัท เอซเอ็กซ เฮริบ 
จํากัด 

นางสาวจันทมิา  
ภูงามเงิน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

26. การปรบัปรุง
กระบวนการพฒันา
ผลิตภัณฑแคปหม ู

บริษัท ไพบลูย
การเกษตร จํากัด 

นายวิเชียร  
ศรีวิชัย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

27. การปรบัปรุงกระบวน 
การผลิตนํ้าปลาหวาน 

บริษัท คุนเคย จํากัด นายภัควัฒน  
เดชชีวะ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

28. การยายฐานการทดลอง
บรรจุภัณฑวงจรรวม 
กลุมงานไมมีขา 

บริษัท เอ็นเอ็กซพี 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

  (ไทยแลนด) จํากัด 

นายนนชณัต  
ฉัตรภูติ 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

29. การปรบัปรุงผลผลิตใน
กระบวนการเช่ือมลวด 

บริษัท ยูแทคไทย 
จํากัด 

นายนนชณัต 
ฉัตรภูติ 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 

30.การลดปญหาขอบกพรอง 
ปริมาณโลหะบัดกรีบริเวณ 
จุดเช่ือมบัดกรมีากเกินไป 
ในช้ินงาน STATOR 

บริษัท เบนชมารค 
อิเล็คทรอนิกส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

นางสุกญัญา 
ฉัตรภูติ 

คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต 
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           ภาพท่ี 19  กจิกรรมการพฒันาคณาจารยนิเทศและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
                                              ในภาคอุตสาหกรรม 

4.3.3 การใหบริการผลิตสื่อวีดิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 
        สถาบันสหกิจศึกษาฯ เปนหนวยงานดานการผลิตสื่อวีดิทัศนและสื่ออื่น ๆ อีกหลากหลาย

รูปแบบ เชน การผลิตสื่อสถานการณจําลอง สื่อ VR เปนตน รวมถึงชุดถายทอดสดที่รองรับการผลิตสื่อ   
วีดิทัศนโดยตรงและมีประสทิธิภาพเพื่อใหผลงานออกมามีคุณภาพ สามารถนําไปใชงานไดดีและทันสมัย 
จึงมีบริการดานการถายทําวีดีทัศนและสื่ออื่น ๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เชน 

- การบันทึกเทปวีดิทัศนพิธีเปดหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา         
พระนครเหนือ เม่ือวันท่ี  26 กุมภาพันธ 2563 

- การบันทึกเทปวีดิทัศนและภาพน่ิงสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง การออกแบบคนและ
นวัตกรรมในยุคดิจิทัล เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2563  

- การถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลการกุศลพระจอมเกลาพระนครเหนือ 60 ป ฟุตบอล
สามัคคีทีม มจพ. กับทีมหนังสือพิมพไทยรัฐและมูลนิธิกาวคนละกาว เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563  

- การจัดทําวีดิทัศน งานวันรวมนํ้าใจ มจพ. ประจําป 2563  ฯลฯ 
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ภาพท่ี 20  กจิกรรมการใหบรกิารผลติสือ่วีดิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 
 

เปาประสงคท่ี 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได  
4.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการออกแบบและการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

ชิ้นสวนอากาศยานดวยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

         สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานการออกแบบ

และการผลิตช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนอากาศยานดวยเทคโนโลยีข้ันสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ซึ่งมีสถานประกอบการสงบุคลากรเขารวมโครงการเปนจาํนวนมาก และไดดําเนินการจัดอบรม รวม 4 ครั้ง 

ครั้งละ 25 คน มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 100 คน ใชระยะเวลาในการจัดครั้งละ 4 วัน ดังน้ี  

         ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 4 - 5 สิงหาคม  ณ บริษัท

สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

         ครั้ งที่  2 ระหวางวันที่  13 - 14 และวันที่  17 - 18 สิงหาคม 2563 ณ สถาบัน             

ไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี 

        ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 24 - 27  สิงหาคม 2563 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบรุี 

        ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาบคุลากร สาขาเทคโนโลยี

การผลิตอัตโนมัติและหุนยนต จังหวัดชลบุรี  
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              ภาพท่ี 21  การลงนามบันทกึความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา    

                            พระนครเหนือ และสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต  
                             สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบรุี (MARA) 
  

  
 

    ภาพท่ี 22 การจัดฝกอบรม ณ บริษัทสมบรูณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
        อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 

 
 

ภาพท่ี 23 การจัดฝกอบรม ณ สถาบันไทย - เยอรมัน (TGI) 
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ภาพท่ี 24  การจัดฝกอบรม ณ สถาบันพฒันาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต 

(MARA) 
 
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ       

ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
          สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

หุนยนตและระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC จํานวน 3 หลักสูตร             
แตละหลักสูตรอบรม 5 คร้ัง ๆ ละ  5 วัน ประกอบดวย 

          1. หลักสตูรระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม IOT จํานวนผูเขารวมโครงการ 68 คน  
          2. หลักสตูรหุนยนตอุตสาหกรรม จํานวนผูเขารวมโครงการ 68 คน 
          3. หลักสตูรการบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0 จํานวนผูเขารวม 

โครงการ 67 คน  

         การฝกอบรมหลกัสตูรระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม IOT มีผูเขารับการอบรมจาก
บริษัท Western Digital จังหวัดปราจีนบุรี ผูวางงาน ผูประกอบอาชีพอิสระ และบริษัทอื่น ๆ เขารวม
อบรม ณ หอง 1010 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
กรุงเทพ และศูนยวิจัยและฝกอบรมทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จังหวัดระยอง 
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            ภาพที่ 25  การฝกอบรมหลักสูตรระบบควบคมุอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและ IOT 
 
 

  

ภาพที ่26 การฝกอบรมหลักสตูรหุนยนตอุตสาหกรรม 

 

  

         ภาพท่ี 27 การฝกอบรมหลักสูตรการบรูณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0 

              สําหรับหลักสูตรการบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0       
เปนการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 มาประยุกตใชงานรวมกัน
เพื่อใหสามารถนําไปใชในกระกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งผูเขารับการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจากสถานประกอบการตาง ๆ รวมถึงกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ และอื่น ๆ        
เขารวมอบรม ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จังหวัดระยอง 
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     4.4.3  โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
              สถาบันสหกิจศึกษาฯ มีภารกิจดานงานพัฒนาสื่ออิ เล็กทรอนิกสและการจัด            

สหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดําเนินงานพบวาในบางเรื่อง เชน ขอมูลดานสหกิจศึกษา จะมีผูรับรู
ขอมูลเฉพาะบางกลุม ทําใหการสื่อสารและการใหขอมูลไมทั่วถึง อาจทําใหคณาจารยและผูสนใจเขาไมถึง
การขอรับบริการ รวมถึงนักศึกษาเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
และไมไดรับความสะดวกในการขอรับบริการ 

            ปจจุบันการเผยแพรขอมูลผาน Social media ในระบบ Internet เปนที่นิยมในหลาย
หนวยงานเพราะสามารถลดการใชกระดาษ รวมถึงคาใชจายในการจัดพิมพ นอกจากน้ีการเผยแพรขอมูล
ผานระบบสารสนเทศสามารถเขาถึงบุคคลไดสะดวก รวดเร็ว และงายกวาเดิม เชน การติดตามขาวสาร
ผาน Smartphone Tablet  และ Notebook เปนตน ซึ่ งปจจุบันไดมีการจัดทําฐานขอมูลด า น         
สหกิจศึกษา   ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารดานสหกิจศึกษาผานทางเว็ปไซต และ       
สื่อทางดาน Social Media ตาง ๆ อยางตอเน่ือง ทําใหสามารถลดปญหาการเขาไมถึงขอมูล และทําให
การรับรูขาวสารไดรวดเร็วและสะดวกมากย่ิงข้ึน 

            นอกจากน้ี สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการตามภารกิจของหนวยงาน คือ การจัด
อบรมใหความรูแกผูสนใจในหลักสูตรตาง ๆ  และประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทางหนา website 
ของหนวยงาน เพื่อเผยแพรออกไปในวงกวาง เกิดความสะดวก และเขาถึงกลุมเปาหมาย  เชน 

-  การจัดอบรมหลกัสูตร การใชงานซอฟทแวรแผงควบคุมออนไลน (การเขาถึง 225 คน) 
-  การจัดอบรมหลักสูตร Node red (การเขาถึง 277 คน) 
-  การจัดอบรมหลักสูตร ระบบ IOT (การเขาถึง 300 คน) 
-  จัดหองเรียนออนไลนชวงระวังภัยโควิท-19 อยางไรดี (การเขาถึง 7,310 คน) 
-  Google for Education (การเขาถึง 9,486 คน) 
-  เริ่มตนสอนออนไลนงาย ๆ กับ 9 ข้ันตอน Google Education สําหรับผูสอน 
   ออนไลนมือใหม (การเขาถึง 393,519 คน) 
-  ประชุม หรือ นัดสอนออนไลนผานวิดีโอคอล Google Meet (การเขาถึง 6,323 คน) 
-  Google Classroom (การเขาถึง 2,282 คน) 
-  Google Calendar (การเขาถึง 2,591 คน) 
-  Google Slides (การเขาถึง 1,406 คน) 
-  Google Docs (การเขาถึง 861 คน) 
-  Google Forms (การเขาถึง 5,394 คน) 
-  Google Jamboards (การเขาถึง 3,284 คน) 
-  Google Drive (การเขาถึง 772 คน) 
-  Google Sheets (การเขาถึง 711 คน) 
-  เครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย Microsoft 365 (การเขาถึง 948 คน) 
-  8 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนดวย Microsoft 365 (การเขาถึง 886 คน) 
-  Microsoft Teams (การเขาถึง 484 คน) 
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      ภาพท่ี 28  โครงการประชาสัมพันธการพฒันาระบบสหกิจศึกษาและสือ่อิเล็กทรอนิกส 
 
4.4.4 โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ตามนโยบายการปฏิรูป

อุดมศึกษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส 

        สถาบันสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มี
สมรรถนะสูงตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส โดยไดรับความรวมมือจากบริษัท แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) เขารวมในโครงการดังกลาว พรอมทั้งใหความรวมมือและสนับสนุนสงบุคลากรเขารวมศึกษา     
ตลอดหลักสูตร จํานวน 18 คน วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มีความรูในเชิงวิชาการ           
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อยางครบถวนซึ่งไดจากกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มีความรู           
ในเชิงทักษะ การแกปญหาที่เปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ และการถายทอดองคความรูที่ไดจากกิจกรรม
การทํางานภายในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูใหกับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย และสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงกับความตอ งการและสายงานของ                   
สถานประกอบการดวย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  ภาพท่ี 29  โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะสงู ตามนโยบายการปฏิรูป 
                 อุดมศึกษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส   
                                ณ บริษัท แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

       เปาประสงคท่ี 5.1  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
  5.1.1 กิจกรรม 5 ส ภายในองคกร 
          สถาบันสหกิจศึกษาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํากิจกรรม 5 ส ภายในองคกร 

เพื่อใหเกิดความรวมมือ ตลอดจนความสามคัคีของบุคลากรในองคกร และทําใหองคกรมีสภาพแวดลอม 
ที่นาอยู เปนระเบียบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และรวดเร็วมากข้ึน เกิดความประทับใจกับ    
ผูมาติดตอประสานงาน อีกทั้งเปนการสงเสริมการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   
ซึ่งไดจัดกิจกรรมดังกลาว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยบุคลากรทุกทานไดมีสวนรวมในการจัดทํา
กิจกรรม 5 ส ดังกลาว 
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ภาพที่ 30  แสดงกิจกรรม 5 ส ในองคกร 

เปาประสงคท่ี 5.2  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล 
          5.2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษากับชาวตางประเทศ 
                  สถาบันสหกจิศึกษาฯ ไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษากับชาวตางประเทศ  

โดยจัดใหมกีารสอนภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันใหกบับคุลากรของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ทุกวันพุธ 
ระหวางเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.00 น. โดยมี Mr.Paul Kolker ซึ่ ง เปน
ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศประจําสถาบันสหกิจศึกษาฯ เปนวิทยากรในการจัดกจิกรรมดังกลาว 
 

 

ภาพที่ 31  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษากับชาวตางประเทศ 
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เปาประสงคท่ี 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล 
          5.3.1 บุคลากรมีการใชโปรแกรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

                            บุคลากรภายในสถาบันสหกิจศึกษาฯ  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐาน    ใน
การทํางานได โดยสามารถจัดทําเอกสาร รายงาน สไลดนําเสนอดวยตนเอง และใช Online Application มา
ชวยในการบริหารจัดการ เชน การสรางปฏิทินกลางของหนวยงาน ดวย Google Calendar เพื่อแจงตาราง
กิจกรรมของแตละฝายใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ มีการใช Google Drive จัดเก็บและแชรขอมูลในองคกร 
ตลอดจนใช Microsoft Team เปนเครื่องมือในการทํางานและแชรเอกสารของแตละฝาย เชน       การ
จัดทําเอกสารรายงาน SAR   เอกสารการประชุมตาง ๆ รวมถึงการจัดประชุมออนไลน นอกจากน้ีสถาบันสห
กิจศึกษาฯ ไดพัฒนาระบบ e-Office ใชในการบริหารจัดการงานสารบรรณ  โดยบุคลากรในหนวยงานจะ
ไดรับขาวสารและเอกสารตาง ๆ ผานระบบ e-mail ทําใหประหยัดกระดาษ สะดวกและรวดเร็ว 

                  ภาพท่ี 32  การใชโปรแกรม Microsoft Team ในการแชรเอกสารเพื่อการปฏิบัติงานของ 
                                                          บุคลากรในหนวยงาน 
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	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
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	เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์
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	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
	เป้าประสงค์ที่ 5.1  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
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	โดยจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันให้กับบุคลากรของสถาบันสหกิจศึกษาฯ ทุกวันพุธ ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.00 น. โดยมี Mr.Paul Kolker ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศประจำสถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดั...
	เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล
	5.3.1 บุคลากรมีการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
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