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สาร 
ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

 
 

 สถาบันไทย-เยอรมันเป็นหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม   มีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ก ากับดูแลการบริหารจัดการ   สถาบันฯมีหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ     การด าเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมันประสาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

   จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพ่ือ
สนับสนุนอุตสากรรมไทย โดยมุ่งเน้นที่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสถาบันไทย-เยอรมันได้ด าเนินงานโครงการ
ต่อเนื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพในพ้ืนที่
ตะวันออก และเป็นศูนย์กลางของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งได้
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  

ในนามคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ รู้สึกยินดีและขอเป็นก าลังใจให้สถาบันไทย-เยอรมัน
ด าเนินงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด รวมทั้งขอให้ผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯทุกท่าน ประสบความสุข ความส าเร็จตลอดไป     

 
 
 
 
 

(นายเผดจ็ภัย   มีคุณเอ่ียม) 
ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ 
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สาร 
ประธานคณะกรรมการสถาบันไทย-เยอรมัน 

 
 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมา สถาบันไทย-เยอรมันได้ด าเนินโครงการและบริการต่าง ๆ มากมาย เพื่อสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
โครงการหลัก ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสหกรรมแห่งอนาคต โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคดนโลยีดิจิทัลตามแนวอุตสาหกรรรม 4.0 
โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันฯยังได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการจัดตั้ง Center of 
Robotic Excellence (CoRE) ตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศ ซึ่งผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมและ
บริการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ต่างก็บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยดี 

ในนามของคณะกรรมการสถาบันฯที่ได้ติดตามการด าเนินงานของสถาบันฯมาตลอด และเห็นความพยายาม 
ทุ่มเทกายใจในการท างานของผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ จึงขอขอบคุณ ชื่นชม และเป็นก าลังใจให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่าน พัฒนาตนเองและสถาบันฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของเรา
ต่อไป   
 
 
 
 
 

 (นายด าริ  สุโขธนัง) 
ประธานคณะกรรมการสถาบนัไทย-เยอรมัน 
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สาร 
ผู้อ านวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

 
 

 นับแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันที่สถาบันไทย-เยอรมันได้เปิดการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันฯยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในกลไกของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะ
ช่วยยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสู ง และเพื่อให้ตอบนโยบายประเทศไทย 
4.0 อุตสาหกรรมไทยก็ต้องยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสถาบันฯ จึงตั้งเป้าที่จะสนับสนุนการ
ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 
SMEs ที่ต้องการตัวช่วยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้สถาบันฯจึงได้มีสว่นร่วมในโครงการต่าง ๆ  ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่การเป็น Smart Factory, Digital manufacturing, Lean Automation ฯ 
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ Center of Robotic Excellence (CoRE) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และการเป็นเครือข่าย Industrial Transformation Center (ITC) ในด้านอุตสาหกรรม 
4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยเช่นกัน 

ทุกความส าเร็จที่ เกิดขึ้นของสถาบันไทย-เยอรมัน ก็ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากกระทรวง
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ คณะกรรมการสถาบันฯ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่คอยชี้แนะ ให้
ก าลังใจ และสนับสนุนการด าเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี  ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะ
มุ่งมั่นด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศต่อไป   
 
 
 
 

นายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ 
ผู้อ านวยการสถาบนัไทย-เยอรมัน 
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คณะกรรมการสถาบันไทย-เยอรมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ดร.ด าริ  สุโขธนัง 

ประธานคณะกรรมการสถาบันไทย-เยอรมัน 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

นายณัฐพล  รังสิตพล 

ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

นายกรณินทร์ กาญจโนมยั 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

กรรมการ 

ดร.ปัทมา  เธยีรวิศิษฎ์สกุล 

ผู้แทนเลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการ 

นายสุทธ ิสุโกศล 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กรรมการ 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

ดร.จุลเทพ  ขจรไชยกูล 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
กรรมการ 

นายถาวร  ชลัษเฐียร 

ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

นายวโิรจน์  ศิริธนาศาสตร์ 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมแมพ่ิมพ์ไทย 

กรรมการ 
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นายประสาร  บุนฑารักษ ์

ผู้แทนนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย 

กรรมการ 

นายณรงค์  รัตนะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นายณรงค์  วรงศ์เกรียงไกร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

นายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ 
ผู้อ านวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

กรรมการและเลขานกุาร 
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นายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ 
ผู้อ านวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

นายสมชาย  จักร์กรีนทร ์
รองผู้อ านวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

นายวินยั  ตรีไพชยนต์ศักดิ ์
ผู้อ านวยการศูนยบ์ ารุงรักษา 

และการจัดการอุตสาหกรรม 

นายวรินทร์  รอดโพธิ์ทอง 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 

อัตโนมัติและหุ่นยนต ์

นางสาวรัตนา  ทองพิพัฒนากูร 
ผู้อ านวยการส านกับริหารทั่วไป 

นายรุ่งศักดิ์  นาวงษ ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 

อัตโนมัติและหุ่นยนต ์

นายวโิรจน์  เฉลิมรัตนาพร 
ผู้จัดการอาวุโสส านกัพัฒนาธุรกิจและบริการ 

นางจุไรลักษณ์  กาเมือง 

ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผน 

นางสมใจ  ศรีเรือง 

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญช ี

นายศิรัส  โชติเวทธ ารง 

ผู้จัดการแผนกอาคารสถานทีแ่ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะผู้บริหารสถาบันไทย-เยอรมัน 
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นายสิริวัฒน์  ไวยนิตย ์
ผู้จัดการแผนกการผลิตอัตโนมัต ิ

นายเพิ่มศักดิ์  สุขศิริ 

ผู้จัดการแผนกไฟฟา้และระบบควบคุม 

นายอรุณ  เจยีงศรีเจริญ 

ผู้จัดการแผนกทดสอบและประกันคุณภาพ 

นายบุญลือ  บุญคง 

ผู้จัดการแผนกออกแบบและจัดการผลิตดิจิตอล 

นายชัยรัตน์  บรรเทาทุกข ์

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต ์

นายมนเฑียร  วัชรกมล 

ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์พลาสติก 

นายสุพจน ์ ประชุมทอง 

ผู้จัดการแผนกผลิตด้วยเครื่องมือกลดิจทิัล 

ความเท่ียงตรงสูง 

นายโชคชนะ  เขียนปัญญา 

ผู้จัดการแผนกผลิตและบริการอุตสาหกรรม 

นายสุเมธ  อัศวศิลาวสุกุล 

ผู้จัดการแผนกบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ 

นายธีระพนธ ์ ศรนิล 

ผู้จัดการแผนกพัฒนาอุตสาหกรรม 

และให้ค าปรึกษา 

นายสุจิน  พวงมาลัย 

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พัฒนาบุคลากร 

เพื่อรองรับเทคโนโลยีแม่พิมพ ์

นางสาวนันท์ปภัทร ์ เลิศอริยเศวต 

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดและการบริการลูกค้า 
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โครงสร้างองค์กร 
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วิสัยทัศน์  (Vision)               
เป็นองค์กรน าในการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี  นวัตกรรมและบุคลากร  
ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 
พันธกิจ   (Mission)  

 เป็นกลไกของรัฐในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้านระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์  รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์ 

 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (Change Agent)  

 สนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (Industrial Intelligence Unit) 

 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ (Center of Excellence : CoE)  ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลและ
แม่พิมพ์  

 เป็นศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 
ค่านิยมร่วม  (Shared Value) 

 T   = Teamwork 

 G   = Good Governance   

 I    = Innovation 

 
นโยบายการบริหาร 
 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ตามแผนธรุกิจที่ก าหนดไว ้สถาบันฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสรา้ง
ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของสถาบันฯไว้ดังนี้ 

คุณภาพคือความอยู่รอด 
ปลอดจากความสิ้นเปลือง 
เฟืองทุกตัวล้วนส าคัญ 
ทันความต้องการลูกค้า 
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สรุปผลการด าเนินงานสถาบันไทย-เยอรมัน 
 ภารกิจที่สถาบันไทย-เยอรมันได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ขั้นสูงให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ผ่าน
กิจกรรมหลักๆ คือ การฝึกอบรมและสัมมนา การบริการอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การวัดและทดสอบ การให้
ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบ ารุงรักษา รวมถึงการให้บริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ในปี  
2561  สถาบันมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมและสัมมนา 
1.1 การฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้น  (อบรม  3-5  วัน/สัมมนา  1-2  วัน) 

กิจกรรม 
ปี 2561 

แผน ผล 

หลักสูตรมาตรฐาน  3-5 วัน   (คน) 3,500 3,117 
หลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า  (คน) 3,600 2,786 

สัมมนาวิชาการ  (คน)  2,000 1,824 
รวมฝึกอบรมและสัมมนา  (คน) 9,100 7,727 

1.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อสังคม (ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61) 

ที่ โครงการ 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลา จ านวน 
1 โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส รุ่นที่  12 พ.ค. 60- เม.ย. 61 33 คน 

2 โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส รุ่นที่  13   พ.ค. 61 - เม.ย. 62 23 คน 
3 โครงการฝึกอบรมช่างฝึกหัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  

ระดับ ปวส.1  รุ่นที่  9 สาขาช่างเขียนแบบ 
พ.ค. 59 -  มี.ค.61 4 คน 

 รวมฝึกอบรม  (คน)  60 คน 
 

นอกจากสถาบันฯได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับภาคเอกชนแล้ว สถาบันฯยังมีโครงการที่สถาบันฯด าเนินการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอีกหลายโครงการ คือ โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
รุ่นที่  12 เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 จ านวน 33 คนและรุ่นที่  13  เร่ิมโครงการในเดือน
พฤษภาคม  2561 จะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2562 จ านวน 23 คนโครงการฝึกอบรมช่างฝึกหัดร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบรุ่น 9 ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม ที่ก าลังต้องการ
ช่างเทคนิคที่มีฝีมือเป็นจ านวนมากเข้าไปช่วยในการผลิต และดครงการทวิภาคีร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเพื่อ
สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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2. งานบริการอุตสาหกรรม 
2.1 งาน Industrial Job/Services 

 

2.2 โครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2.1 โครงการงานวิจัย  ด าเนินการ 2  เรื่อง    ได้แก่  1. โครงการเครื่องระบบการท าความเย็นแบบดูดซับ

ความร้อนที่ท างานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ า  2. โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ าเริ่ม
ด าเนินงานตามแผนงาน   

2.2.2 โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC ปี 2561 ด าเนินการ 9  
เครื่อง  ได้แก่    

1. เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมีย 
2. คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล 
3. เครื่องล้างลูกบอลส าหรับบ้านบอล 
4. เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น 
5. ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0 
6. เครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก       
7. เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน 
8. เครื่องขึ้นรูปงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
9. เครื่องล้างถังน้ าดื่มขนาด 20 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน/กิจกรรม 
ปี 2561 

แผน ผล 

1.  Industrial Jobs/ Projects  (ชนิดงาน) 450 210 
2.  CMM &Material Testing  (ชิ้นงาน) 1,760 1,542 

                  รวม  (ชนิดงาน/ชิ้นงาน) 2,210 1,752 

เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมีย เครื่องรีดครอบข้างแผ่หลังคาเหลก็ เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง 
บรรจุโดยโรบอท 2 แกน 
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2.2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  ปี 2561 
ด าเนินการ 14  เครื่อง  ได้แก่   

1. ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม 
2. เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน 
3. เครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ 
4. เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด 
5. เครื่องท าแห้งแก้วมังกรด้วยระบบแช่เยือกแข็ง 
6. เครื่องเพาะข้าวมอลต์ 
7. เครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง 
8. เตาต้มเทียนชีวมวล 
9. เครือ่งคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ 
10. เครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์แบบอัตโนมัติ 
11. เครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ 
12. เครื่องอบความร้อนไอน้ าฆ่าเชื้อราเห็ดประสิทธิภาพสูง 
13. เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ า 
14. เครื่องผลิตยาหม่องสมุนไพรอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมีย เครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง 

เครื่องตัดช้ินงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์แบบอัตโนมัต ิ
 

เครื่องคัดแยกหน่อพันธุส์ับปะรดหว้ยมุ่นระบบอัตโนมตัิ 
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2.3 โครงการร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
2.3.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยเทคโนโลยี 
วิศวกรรมดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
-เพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจ านวน 75 บริษัท 
-พัฒนาบุคลากร จ านวน 120 คน 
-พัฒนาและสร้างเครือข่าย System Integrator จ านวน 100 ราย 
-จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ (Center of Robotics Excellence, CoRE) มีเครือข่าย 15 องค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Thai-German Institute (TGI) 
2. Chulalongkorn University (CU) 
3. Institute of field robotics King Mongkut's University of Technology Thonburi (FIBO) 
4. Khon Kaen University (KHU) 
5. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 
6. Chiang Mai University (CMU) 
7. Mahidol University (MHU) 
8. Electrical and Electronics Institute (EEI) 
9. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 
10. Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus (RMUTI-KKC) 
11. College of Integrated Science and Technology (CISAT) 
12. Panyapiwat Institute of Management (PIM) 
13. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) (TPA) 
14. Prince of Songkla University (PSU) 
15. National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 
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ต้นแบบหุ่นยนต์ในงานเพาะต้นกลา้เมล่อนอย่างอัตโนมัต ิ ต้นแบบแขนกลส าหรับการหยิบจบัช้ินงาน
หรือสิ่งของในกระบวนการผลติ 

2.3.3 กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 

แผนงาน ผลงาน 
1. สถานประกอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาใช้
เทคโนโลยีหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ  100  กิจการ 
2. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ  400 คน 
3. มีต้นแบบ (Prototype) หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ จ านวน  4  
ต้นแบบ 
4. มีคู่มือประเมินความพร้อม  1  เรื่อง 

1. ด าเนินการ จ านวน 100  ราย 
 
2. ด าเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 403 คน 

  
 
3. การสร้างต้นแบบแล้ว 4 ต้นแบบ 
 
4. ด าเนินการ 1 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ต้นแบบแขนกลอัตโนมัติที่ใช้ในการยกแผงผัก
ปลอดสารเคมีแทนก าลังคน 

ต้นแบบเครื่องผลิตแผ่นข้าวตัง 
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2.3.5 กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน เพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจ านวน 40 บริษัท 

3. ผลการด าเนินโครงการภาครัฐ 
3.1  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต 

แผน/ผล เป้าหมาย หน่วย 

 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต    

แผน 2 กลุ่มหลักสูตร 

ผล 2 กลุ่มหลักสูตร 

2. สร้างบุคลากรใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงสู่
อุตสาหกรรมอนาคต  

แผน 75 คน 

ผล 75 คน 
3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้น
สูงสู่อุตสาหกรรมอนาคต  

แผน 189 คน 

ผล 189 คน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแม่พิมพ์ขั้นสูง
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 

แผน/ผล เป้าหมาย หน่วย 

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่ อ เพิ่มขีดความสามารถให้กับสถาน
ประกอบการและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์    

แผน 10 เร่ือง 

ผล 10 เร่ือง 
2. โครงการความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและ
ต่างประเทศ  

แผน 21 คร้ัง 

ผล 21 คร่ัง 

3. ส่งเสริมผู้ใช้แม่พิมพ์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมอนาคต   

แผน 12 บริษัท 
ผล 12 บริษัท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือทาง
ธุรกิจ 

แผน/ผล เป้าหมาย หน่วย 

 1. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ ISO 9001: 2015  
  

แผน 15 บริษัท 
ผล 15 บริษัท 
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3.2 โครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design center) (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)   
โครงการ/กิจกรรม แผน /ผล 

 
เป้าหมาย หน่วย 

1.โครงการศูนย์ออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล (Digital Manufacturing Design 
center) 

   

1.1  ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบการผลิตเชิงดิจิทัล แผน 6 คร้ัง 

  ผล 6 คร้ัง 
1.2 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แผน 10 ต้นแบบ 

  ผล 10 ต้นแบบ 
1.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก  แผน 6 เร่ือง 

  ผล 6 เร่ือง 
1.4 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ  แผน 40 คน 

  ผล 40 คน 
1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  แผน 1 ระบบ 

  ผล 1 ระบบ 
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3.3 โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยี
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต  (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)   
กิจกรรม แผน ผล หน่วย 

1. ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการน าระบบอัตโนมัติ  
หุ่นยนต์และดิจิทัลการผลิต เพื่อการผลิตไปใช้ในกระบวนการผลิต 

14 14 บริษัท 

2. วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และดิจิทัลการผลิตเพื่อแก้ไข

ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานประกอบการ 

5 5 เรื่อง 

3.การพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต โดยการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ

ทักษะด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลการผลิต   

90 105 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรม
ดิจิทัลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (ส านักงานเศรษฐกิอุตสาหกรรม)   
กิจกรรม แผน ผล หน่วย 
1. ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการในการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลใน
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต  

20 20 บริษัท 

2. ยกระดับความสามารถของบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลใน
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต    

60 99 คน 

3. สร้างนวัตกรรมต่อยอดซอฟต์แวร์โดยความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลเพื่อให้สถานประกอบการได้ใช้ซอฟต์แวร์ราคาประหยัด  

3 3 ซอฟต์

แวร ์
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ผลงานเด่น 
1. โครงการท าก้านสะโพกและหัวสะโพกเทียม - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ คลีนิคทันตกรรม

แอดเทค 

 ที่มาของโครงการ 
เมื่อมีอายุมากขึ้นความเสื่อมของกระดูกก็เพิ่มมากขึ้น ในวัยสูงอายุมักมีปัญหาของกระดูกเปราะบาง จาก

การสะสมมวลกระดูกไว้น้อยในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น นอกจากนั้นแล้วยังเกิดจากการที่มวลกระดูกลดลงตามธรรมชาติ

เมื่ออายุมากข้ึน ส่งให้เกิดปัญหาของโรคทางกระดูกต่างๆ ข้อสะโพกเมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน หรือเกิด

พยาธิสภาพจากสาเหตุอ่ืน มักท าให้เกิดการสึกหรอของผิวข้อ หรือการทรุดตัวของหัวกระดูกต้นขาตามมา ปัญหา

สะโพกที่พบในคนไทยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงในส่วนของกระดูกต้นขา การรับยา  

สเตียรอยด์ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเป็นจ านวนมาก เป็นต้น  เนื่องจากข้อสะโพกเทียมในปัจจุบันที่ใช้ใน

โรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด จึงมีการริเริ่มโครงการพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบ

ฝังในส าหรับผู้สูงอายุและเหมาะกับกายวิภาคของกระดูกต้นขาของคนไทย  รวมทั้งการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

ตามวัตถุประสงค์การใช้งานด้วย  

 รายละเอียดโครงการ   ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ 5 เดือน 
1. ออกแบบและท าแบบร่าง (Drawing) ของผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียมแบบฝังในส าหรับผู้สูงอายุเพื่อทดแทนข้อ
สะโพกเดิม  ได้แก่ ก้านสะโพกเทียม (Stem)  หัวสะโพกเทียมแบบ Bipolar (ส่วนโลหะ – ภายนอก ส่วนพลาสติก-
ภายใน)  หัวสะโพกเทียมแบบ Femoral head   
2. วิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ฯ ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis, FEA)  
3. จัดท า Model ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้จากการท า 3 D Printing ของชุดข้อสะโพกเทียมแบบ Bipolar ด้วยวัสดุพลาสติก 
4. จัดท า Model ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้จากการท า 3 D Printing ของชุดข้อสะโพกเทียมแบบ Bipolar ด้วยวัสดุโลหะ 
 ผลที่ได้รับจากโครงการ 

ได้รับแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียม ส าหรับงานวิจัยโครงการพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบฝังให้กับ 
ผู้สูงอายุ (Hip Joint Prosthesis) ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้งานได้
จริง จึงวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Analysis, FEA)  
และะน าข้อมูลจากการออกแบบมาท า 3D Printing เพื่อให้เห็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนของ
จริง และได้ทดลองสวมประกอบก่อนที่จะมีการผลิตเป็นชิ้นงานจริงด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ   
 
 
 
 

Standard offset Height offset Standard offset & Height offset 

          3D    Stem

Size1 std. D22--------- +7

Assembly
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2. Development Program for Mechanical Leader Level 1 (Phase II & Phase III) - Johnson 
& Johnson (Thailand) Co., Ltd. 
 ที่มาของโครงการ 

 ทางบริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด มีแนวคิดที่จะพัฒนาช่างซ่อมบ ารุงที่มีทั้งสาขา
ไฟฟ้า และสาขาเคร่ืองกลให้มีความสามารถทั้งไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นช่างแม็คคาทรอนิกส์ พร้อมทั้งความสามารถใน
เรื่องของ soft skill ต่างๆ ให้สามารถเป็นช่างซ่อมในยุค 4.0 และได้ให้ทางสถาบัน เข้าไปช่วยจัดท าหลักสูตรโดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ใช้เวลาการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งสอบแต่ละระดับ ใช้เวลาประมาณ 1 ป ี

 รายละเอียดโครงการ  

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรในสาขาวิชา Mechatronic ให้กับพนักงานระดับ Leader จ านวน 6 คน  จ านวน 

3 หลักสูตร ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อจากระยะที่ 1 ซึ่งจบการฝึกอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยการฝึกอบรม

ระยะที่ 2 เริ่มด าเนินการฝึกอบรมในเดือนสิงหาคม 2560 จนสิ้นสุดการฝึกอบรมและสรุปผลการฝึกอบรมในเดือน

มีนาคม 2561 โดยหลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรมได้แก่ 1. Hydraulic System 2. Electrical Installation & Wiring 

3.PLC Basic Level รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและจัดทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้อบรม 

 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

ผู้อบรมได้รับความรู้ในวิชา 3 Basic for Mechatronics  รวมทั้งหลักสูตรใน Fluid Power Technology, 
Automation System Integration และ Process Control   ซึ่งได้ผู้เข้าอบรมทั้ง 6 คน  เข้าทดสอบประเมินรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3 ปีงบประมาณ 
2561 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน  โดยผู้เข้าอบรมทั้ง  6 ท่าน ได้ผ่านประเมินและได้รับใบรับรองสมรรถนะวิชาชีพ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)    
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3. โครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ที่มาของโครงการ 

รัฐบาลได้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เป็น
อย่างมาก ประเทศไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคคลากร ให้มีมาตรฐาน มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในอนคต ทั้งในด้านการใช้ ควบคุม และการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลการผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และด้านไอที 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สถาบันไทย – เยอรมัน และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดท ามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอาชีพ ให้บุคลากร
ของไทยพร้อมแข่งขันในตลาดอาชีพอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งในประเทศและเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบ
ประชาคมอาเซียน 
 รายละเอียดโครงการ   โครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 11 เดือน โดยต้องจัดท า  
1. จัดหารายชื่อบุคลากรที่เหมาะสมในการเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ   
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย 3 ประเทศ  
3. ก าหนดระดับคุณวุฒิและรายละเอียดของ UOC, IOC  
4. ก าหนดและรับรองความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของบุคคล  
5. น าเสนอข้อมูลผลการศึกษา   
6. จัดท ามาตรฐานาอชีพ และน าเสนอต่คณะรับรอง  
7.  จัดท าประชาพิจารณ์   
8. จัดท าการประเมินเคร่ืองมือการประเมิน   
9. ทดลองประเมินสมรรถนะ  
10. สรุปผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

กลุ่มสาขาอาชีพชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มอาเชียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสร้างเครือข่ายการ
จัดท า พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพเป็นที่รับรู้และยอมรับ  ในทุกภาคส่วน  ในสาขาอาชีพชิ้นส่วนยานยนต์โดยเน้นเรื่องการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 ที่มาของโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการรับรองหลักสูตรการพัฒนาส าหรับครูอาชีวศึกษาของส านัก
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจากสถาบันคุรุพัฒนาโดยส านักงานเสขาธิการคุรุสภา จ านวน 84 
หลักสูตร โดยส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานด้านการใช้ ซ่อมบ ารุงรักษาการควบคุมและบ ารุงรักษาหุ่นยนต์  
ส าหรับครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ด าเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2561 ณ สถาบันไทย-
เยอรมัน  
 รายละเอียดโครงการ  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมและบ ารุงรักษาหุ่นยนต์ให้กับครูในสถาบันอาชีวศึกษา 
และ อนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้า
ภาคกลาง จ านวน 46 ท่าน  และจัดท าชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  โดยมีหลักสูตรการควบคุมและบ ารุงรักษา
หุ่นยนต์  5 วัน จัดท าชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องและส่งมอบให้กับ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5  โดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรม ได้แก่  
1. การควบคุมแขนกลด้วยเทคโนโลยี Tech Pendent  
2. การตั้งค่าหาต าแหน่งอ้างอิงเร่ิมต้นส าหรับหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
3. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  
4. การซ่อมบ ารุงครูและบุคลากรอาชีวศึกษาหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  
5. มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้  
6. ศึกษาดูงานโรงงงานอุตสาหกรรม  
 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

คณะครูผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับกลาง ได้รับ  การฝึกอบรมในหลักสูตร ซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม และได้รับชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไปใช้ในการสอบให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป  
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5. โครงการเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ส าหรับเครื่อง Core Crusher และ Screen 
line ระยะที่ 2 - บริษัท สินหลวง จ ากัด 
 ที่มาของโครงการ 

  บริษัทมีความต้องการทดสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ต่างๆในช่วงเครื่องจักรหยุดซ่อมบ ารุงและ เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุจากการเสียกระทันหัน จึงมีความต้องการจัดสร้างเครื่องทดสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์โดยทดสอบความดัน และ
อัตราการไหลตามหน้าที่ของอุปกรณ์นั้นๆ ว่าอุปกรณ์ต่างๆยังคงท าหน้าที่ได้ตามปกติหรือไม่ 
 รายละเอียดโครงการ  

โครงการจัดท าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮรอลิกส์ ส าหรับเครื่อง Core Crusher และ Screen 
line โครงการดังกล่าวได้ด าเนินงานในระยะ 1 แล้วเสร็จ คือ  
1. ศึกษารายละเอียดเคร่ืองจักร วิเคราะห์หน้างาน 
2. รวบรวมข้อมูลและก าหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบในระยะที่  1 ทั้งหมดพร้อมทั้งก าหนดคุณลักษณะ
ขอบเขตของงานและแบบเบื้องต้นเพื่อน าเสนอแก่ทางบริษัท 
3. ด าเนินการออกแบบเพื่อลงรายละเอียดในแบบ 

ด าเนินการในระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงาน คือ   
1. ด าเนินการจัดสร้างโดยสถาบัน 
2. จัดส่งและท าการติดตั้งที่บริษัท 
3. จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องให้กับทางพนักงานของบริษัท 
 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

บริษัท สินหลวง จ ากัด มีเครื่องทดสอบอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ที่สามารถทดสอบอุปกรณ์ที่เป็นส่วนส าคัญของ
เครื่อง Core Crusher  พร้อมทั้งมีกระบวนการและเทคนิคในการทดสอบอุปกรณ์ไฮดรอกลิกส์เพื่อการตรวจซ่อมได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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6. โครงการบริหารกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์มอนิเตอร์ริ่ง ตามแนวทางอุตสาหกรรม- บริษัท สยามโค
ชิ จ ากัด 
 ที่มาของโครงการ 

บริษัท สยาม โคชิ จ ากัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อส่งมอบต่อ บริษัทยานยนต์ชั้นน าเพื่อการประกอบ
รถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนโลหะตามความต้องการของลูกค้า  โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี โรบอท และ
เครื่องจักรอ่ืนๆในกระบวนการ ปัจจุบันมีความต้องการของลูกค้าเพิ่ม ท าให้ต้องเพิ่มก าลัง การผลิต เครื่องจักร 
พนักงาน   และปรับการบริหารจัดการกระบวนการผลิต เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเพื่อปรับ
แผนการผลิตรองรับความแปรปรวนของการลดเพิ่มก าลังการผลิตอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ 
 รายละเอียดโครงการ  

โครงการพัฒนาระบบติดตามและควบคุมกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงกระบวนการผลิต ให้สามารถส่ง
ข้อมูลสถานะต่างๆ ของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะของชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล CNC 
Robot และเครื่องจักรอ่ืนๆ ในกระบวนการ  โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน  
1. พัฒนาระบบติดตามและควบคุมกระบวนการผลิต  
2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิต ให้สามารถส่ง ข้อมูลสถานะต่างๆของกระบวนการ ได้  
 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นตอนการผลิตของ บริษัท สยาม โคชิ จ ากัด วิเคราะห์และให้ค าแนะน าเลือกขั้นตอนการผลิตที่
เหมาะสมจะพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ 
2. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมในระดับ Conceptual Design 
3. เพื่อประเมินงบลงทุนและระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณให้กับ บริษัท สยาม โคชิ จ ากัด 
4. เพื่อให้ บริษัท สยาม โคชิ จ ากัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับตนเอง และได้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

จากการส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริษัท สยามโคชิ จ ากัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

โดยการใช้ระบบ Automation มีความเป็นไปได้สูงและเหมาะสมทั้งตัวผู้ประกอบการเองมีความพร้อมแต่ยังขาดการ

สนับสนุนจากภาครัฐในการให้ความรู้หรือการให้ค าปรึกษาเพื่อด าเนินการอย่างเป็นระบบและด าเนินการแก้ไขอย่าง

ต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบให้แก่ SMEs ไทยในการน าวิธีการแก้ไขปรับปรุงนี้ไปใช้จากขนาดขององค์กร

ความพร้อมของระบบปัจจุบันเชื่อมโยงไปยังระบบอัตโนมัติและบางส่วนได้มีการลงทุนทดลองใช้งานระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์บ้างแล้วและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
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7. โครงการให้ค าปรึกษาการออกแบบเครื่องทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง

พร้อมชุดทดสอบเสียงในสภาวะอุณหภูมิต่างๆ (Phase 1)- บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จ ากัด 

 ที่มาของโครงการ 
การวิจัยและพัฒนาชิ้นงานยางที่ใช้ระบบช่วงล่างของรถยนต์ต้องมีการทดสอบทั้งตัวสมบัติของวัสดุ 

(Material Properties) ของชิ้นงาน และสมบัติของตัวชิ้นงานที่สภาวะการใช้งานจริง(Application Test) ซึ่งปัจจุบัน

ทางกลุ่มบริษัท เคมี อินโนเวชั่น ได้มีการวิจัยและพัฒนาสูตรยางกันสะเทือนที่ใช้ระบบช่วงล่างของรถยนต์ โดยจะต้อง

น ายางที่ได้ท าการออกสูตรไว้ไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานจริงและท าการทดสอบความทนทานของชิ้นส่วนในสภาวะใช้งาน 

(Durability Test) โดยการทดสอบนี้จะต้องใช้เคร่ืองทดสอบความทนทานแบบหลายทศิทาง (Multi-Axial Durability 

Testing Machine for Rubber Bush) ซึ่งเครื่องทดสอบดังกล่าวค่อนข้างหายากในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงมี

แนวความคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบนี้เพื่อเป็นการยืนยันผลการใช้งานของยางกันสะเทือนที่ได้ท าการ

ผลิตขึ้นก่อนที่จะส่งต่อไปให้ทางลูกค้า  

 รายละเอียดโครงการ 

1. ศึกษาการท างานของเคร่ืองทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทางและชุดทดสอบเสียงของ 
ยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง ในสภาวะอุณหภูมิต่างๆ 
2. ศึกษาการออกแบบและการท างานของเครื่องทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง และชุด
ทดสอบเสียงของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง ในสภาวะอุณหภูมิต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้องแม่นย ามากข้ึนและ
ท าการออกแบบ 
3. ตรวจสอบ Function การออกแบบสร้างเคร่ืองทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทางและชดุ
ทดสอบเสียงของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง ในสภาวะอุณหภูมิต่างๆและท าการทดสอบการท างาน 
4. จัดท า Part Drawing ก าหนดต าแหน่งและรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตและประกอบ 
5. ถ่ายทอดการออกแบบส าหรับการสร้างเครื่องทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทางและชุด
ทดสอบเสียงของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง ในสภาวะอุณหภูมิต่างๆ ให้กับบริษัท 
 ผลที่ได้รับจากโครงการ  

1. ได้แบบเครื่องทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง พร้อมชุดทดสอบเสียงในสภาวะอุณหภูมิ
ต่างๆ จ านวน 1 ชุด พร้อม Part Drawing ก าหนดต าแหน่งและรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตและประกอบ 
2. ถ่ายทอดการออกแบบส าหรับการสร้างเครื่องทดสอบความทนทานของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทางและชุด
ทดสอบเสียงของยางกันกระเทือนแบบหลายทิศทาง ในสภาวะอุณหภูมิต่างๆ ให้กับบริษัท 
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8. งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จ านวน 2 เรื่อง  

8.1 โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบร้อนด้วยระบบระบายความร้อนของท่อหล่อ
เย็นส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต”  
โครงการวิจัยนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ ำกัด ในการสนับสนุนการสร้างแม่พิมพ์
ต้นแบบ เพื่อศึกษากระบวนการปั๊มขึ้นรูปแบบร้อน และระบบท่อหล่อเย็น เพื่อผลิตชิ้นงานเหล็กกล้าโบรอน 2MnB5 
รวมทั้งสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับช่วยด าเนินงานวิจัยในคร้ังนี้ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อศึกษากระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบร้อนที่เคร่ืองปั๊มขนาดไม่เกิน 250 ตัน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ต้นแบบและโครงสร้างชิ้นงานที่เหมาะสมด้วยระบบระบายความร้อนของท่อหล่อเย็น 
- เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับแก่ภาคอุตสาหกรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ 

 งานวิจัยนี้จะใช้กระบวนการปั๊มขึ้นรูปแบบร้อน (Hot Stamping) เป็นเครื่องมือในการขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อ
ศึกษากระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ต้นแบบและโครงสร้างชิ้นงานที่
เหมาะสมด้วยระบบระบายความร้อนผ่านท่อหล่อเย็น 
 ผลจากการทดลองเปรียบเทียบและวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค ทดสอบแรงดึง และทดสอบความแข็ง ซึ่ง
ท าให้พบว่าการก าหนดให้ Quenching Time เท่ากับ 30 วินาที ท าให้ได้โครงสร้างของชิ้นงานเป็นมาร์เทนไซต์ และมี
สมบัติทางกลที่เหมาะสมต่อการน าชิ้นงานไปใช้งาน กล่าวคือ มีค่าความแข็งเฉลี่ยที่ 443 HV และความสามารถในการ
ต้านทานแรงดึงสูงสุดที่ 1 ,397 Mpa กระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบร้อนนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเพื่อให้ได้
โครงสร้างชิ้นงานเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ คือ อัตราความเร็วการเย็น (Cooling Rate) 
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8.2  โครงการ “การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์ระบบทางว่ิงร้อนส าหรับนวัตกรรมการฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ”  
งานวิจัยนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ในการสนับสนุนการน าผลิตภัณฑ์มาใชเ้ป็นตน้แบบ
รวมทั้งสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับช่วยด าเนินงานวิจัย 
 วัตถุประสงค์ :  

- ศึกษาและพัฒนาแม่พิมพ์ระบบทางวิ่งร้อนส าหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ 
- ศึกษากระบวนการวิเคราะห์การไหลของพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน 
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตชิ้นงานได้ 
 ผลสัมฤทธิ์ : 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้แม่พิมพ์ระบบทางวิ่งร้อนส าหรับนวัตกรรมการฉีดขึ้นรูป
พลาสติกชีวภาพ ซึ่งมี บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ของการวิจัยก็คือ เพื่อศึกษาและพัฒนาแม่พิมพ์ระบบทางวิ่งร้อนส าหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ  ศึกษา
กระบวนการวิเคราะห์การไหลของพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับฉีดขึ้นรูปชิ้นงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ให้สามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตชิ้นงานได้ 
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9. กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้แม่พิมพ์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต 
เรื่อง “การปรับปรุงแม่พิมพ์พร้อมระบบจับยึดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ” ด าเนินงานร่วมกับบริษัท เอสพีที พลำสเทค 
จ ำกัด 
 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงแม่พิมพ์พร้อมระบบจับยึดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการผลิตและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการท างานของแม่พิมพ์ให้ดีขึ้น 
 เป้าหมาย  : สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์พร้อมระบบจับยึดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ จ านวน 1 แม่พิมพ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : 

โครงการส่งเสริมผู้ใช้แม่พิมพ์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อนาคตนี้ ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยสถาน
ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท เอสพีที พลาสเทค จ ากัด จากผลการด าเนินงานพบว่า  สถาน
ประกอบการได้รับความรู้ด้านการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมระบบจับยึดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ โดยสถานประกอบการได้
ด าเนินการออกแบบระบบจับยึดชิ้นงานแบบอัตโนมัติขึ้น จ านวน 1 แบบ  สถานประกอบการได้ด าเนินการจัดสร้าง
ระบบจับยึดชิ้นงานแบบอัตโนมัติตามแบบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและน ามาติดตั้งเพื่อท าการทดลองและใช้งานจริง จ านวน 
1 ชุด  
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10. กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้แม่พิมพ์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต 
เรื่อง “การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องและการออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตร่วมกัน” ด าเนินงาน
ร่วมกับบริษัท อุตสำหกรรมเอเชียโลหะกิจ 
 วัตถุประสงค์ : เพื่อออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องและออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อใช้กระบวนการผลิตร่วมกันได้ 

อย่างเหมาะสม 
 เป้าหมาย : สามารถออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง จ านวน 1 แม่พิมพ์ และออกแบบระบบอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 

เพื่อใช้ร่วมกันในกระบวนการผลิตได้ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : 

จากผลการด าเนินงานพบว่า สถานประกอบการสามารถปรับปรุงแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นที่ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ 
จ านวน 1 ชุด และได้รับความรู้ทางด้านเทคนิคการปรับปรุงแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้ สามารถน ามาใช้ท างานร่วมกับ
ระบบอัตโนมัติได้  สถานประกอบการได้รับความรู้ทางด้านระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต และเข้าใจระบบ
พื้นฐานการท างานของระบบอัตโนมัติ มีมาตรฐานการออกแบบที่สามารถท างานร่วมกับแม่พิมพ์ได้  
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11. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
สถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต จ านวน 24 เร่ือง ดังนี้ 

ที่ หัวข้อสัมมนา วันที่จัดงาน 
ผู้เข้าร่วม

สัมมนา (คน) 

1 เทคโนโลยีในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยระบบดิจิทัล 11 ต.ค. 60 100 

2 การแก้ไขปัญหาแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยทักษะผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต 1 พ.ย. 60 65 

3 เทคนิคการแก้ไขปัญหาและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 3 พ.ย. 60 90 

4 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และ การปรับปรุงแม่พิมพ์สู่ Smart 
Mould & Die เพื่อการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

24 พ.ย. 60 87 

5 เทคโนโลยีหล่อฉีดอลูมิเนียมคุณภาพสูงเพื่อรองรับชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์ไฟฟ้า 28 พ.ย. 60 40 

6 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นกับอุตสาหกรรมยุค 4.0 1 ธ.ค. 60 40 

7 เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแมพ่ิมพ์โลหะ 7 ธ.ค. 60 40 

8 เทคนิคการผลิตและการบ ารุงรักษาแม่พมิพ์ปั๊มโลหะเพือ่ปรับปรุงประสิทธภิาพ 15 ธ.ค. 60 60 

9 การแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่พิมพ์และชิ้นงานฉีดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิผล QCD และรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 20 ธ.ค. 60 60 

10 เทคนิคการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบมืออาชพี 21 ก.พ. 61 60 

11 การประเมินต้นทุนแม่พิมพฉ์ีดพลาสติกด้วยทักษะผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเพือ่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต 23 ก.พ. 61 64 

12 การขึ้นรูปเหล็กแผ่นกล้าความแข็งแรงสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 28 ก.พ. 61 45 

14 ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของการปรับปรุงแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียม ดายคาสติ้ง”“Key Success Factors of Die 
Casting Improvement 

2 มี.ค. 61 21 

15 การเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนส าหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์”Optimization Manufacturing for 
Mould & Die Industries 

23 มี.ค. 61 36 

16 What Thai SME need to manage the challenge of Industry 4.0 27 มี.ค. 61 21 

17 การเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิตเพื่อช่วยในการลดต้นทุน”(Increase Manufacturing Efficiency While 
Reducing Process Cost) 

21 มิ.ย. 61 56 

18 หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 21 มิ.ย. 61 50 

19 โซลูชั่นพื้นผิวส าหรับงานโมลด์และดายส์ 21 มิ.ย. 61 50 

20 การพัฒนาบริหารจัดการโรงงานแม่พิมพ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 22 มิ.ย. 61 42 

21 การตลาดอุตสาหกรรมแม่พิมพ ์4.0 22 มิ.ย. 61 40 

22 การวิเคราะหแ์ละแนวทางการแก้ไขปัญหาส าหรับชิ้นงานฉีดพลาสติกเพือ่ลดต้นทุนการผลิตในงานอุตสาหกรรมยุค
ใหม่ 

27 มิ.ย. 61 32 

23 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกน้ าหนักเบาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและลดต้นทุนการผลิต 2 ส.ค. 61 30 

24 Innovation for Mould Die & Machine Tools 30 ส.ค. 61 200 
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12. การจัดงาน iMould Die 2018 
 ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล ได้จัดงาน iMould Die 2018 “Innovation for Mould Die & Machine 
Tools” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการผลิตและแม่พิมพ์ยุค 4.0” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์
แม่พิมพ์และเครื่องมือกล และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงระบบการผลิตในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการจัดงานคร้ังแรก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561   
วัตถุประสงค์  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์สมัยใหม่ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่นวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนแนวคิดด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจัดในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ 
การแข่งขันทักษะฝีมือ และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่จาก
บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 
ปาฐกถาและสัมมนาทางวิชาการ  
- การน าเสนอความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0  
- การออกบูธน าเสนอเทคโนโลยีโดยหน่วยงานพันธมิตร 
- การแข่งขันเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี 
- การแข่งขันขัดผิวแม่พิมพ์ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- ภาคอุตสาหกรรมได้ทราบถึงขีดความสามารถของสถาบันไทย-เยอรมัน ในการด้านผลิตแม่พิมพ์และ

เทคโนโลยีการผลิต ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
- หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม ทราบถึงบริการของสถาบันฯ และพันธมิตรในด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ 
- สถาบันฯ ได้พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่

ภาคอุตสาหกรรม 
- ภายในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 348  คน จาก 81 หน่วยงาน มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธ 35 

ราย และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 17 แห่ง 
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13. กิจกรรมขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
แม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
 สถาบันฯ ได้ด าเนินกิจกรรมขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาโรงงานผลิต
แม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถและยกระดับการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการแม่พิมพ์และขยายผล
การใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งพัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐาน  
รายชื่อโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 
1. บริษัท เกษร อินเตอร์พาร์ท จ ากัด    2. บริษัท  ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จ ากัด  
3. บริษัท เจ.เอ็น.ที.อินดัสเตรียล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด  4. บริษัท สยามโมลด์ จ ากัด    
5. บริษัท พี.ทูลลิ่ง จ ากัด     6. บริษัท  พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จ ากัด  
7. บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จ ากัด    8. บริษัท  ไทยยางกิจไพศาล จ ากัด   
หัวข้อที่ให้ค าปรึกษา 
- การควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ 
- การบริหารจัดการการผลิต 
- การใช้และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ล าดับ  สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับมาตรฐานโรงงาน 

1 บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จ ากัด เหรียญทองแดง 

2 บริษัท สยามโมลด์ จ ากัด เหรียญเงิน 

3 บริษัท พี.ทูลลิ่ง จ ากัด เหรียญเงิน 

4 บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จ ากัด เหรียญเงิน 

5 บริษัทเกษร อินเตอร์พาร์ท จ ากัด เหรียญเงิน 

6 บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จ ากัด เหรียญเงิน 

7 บริษัท เจ.เอ็น.ที.อินดัสเตรียล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด เหรียญเงิน 

8 บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จ ากัด เหรียญทอง 
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14. งานแสดงสินค้า SUBCON THAILAND 2018 และงาน MANUFACTURING EXPO 2018     
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

การจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี นับเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันเชิง
อุตสาหกรรม  ทางสถาบันฯได้เล็งเห็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเทคโนโลยีภายในงานแสดงสินค้า ที่
รวมผู้ผลิตและผู้ใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้ได้มาพบปะเปิดการเจรจาทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ กลุ่มซอฟต์แวร์สนับสนุนการผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ   โดยผู้ประกอบการจะอาศัยโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด  ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ภายในงานแสดงสินค้า  ท าให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับ
เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันต่อไป 
 สถาบันฯ ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณ Hall  100 ซึ่งเป็นบริเวณหลักที่ผู้เข้าชมงานสว่นใหญ่จะต้องผา่นเข้ามาเยีย่ม
ชม ภายใต้ชื่อ “TGI Manufacturing Automation & Robot Alliance Pavilion ”  ในงาน SUBCON THAILAND 
2018  ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561  และงาน MANUFACTURING EXPO 2018  ระหว่างวันที่ 20-23 
มิถุนายน 2561 จึงนับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม จะได้มีใช้โอกาสนี้ เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันพร้อมเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี อันจะน ามาซึ่งการพัฒนา ทั้งทางธุรกิจ และการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆต่อไป 
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15. งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition-Based Maintenance) 
CBM Day 11th ประจ าปี 2561 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Good Reliability, Big Smile” ในวันที่ 1-2 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์ความรู้ของงานด้าน
บ ารุงรักษาเพื่อบรรลุหนึ่งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น โดยมีการปาฐกถาพิเศษ “The Future” โดย คุณชัช
ชาติ สิทธิพันธุ์ และมีหัวข้อสัมมนาทั้งสิ้น 12 หัวข้อ จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญปละประสบการณ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านงานบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ จาก
ผู้ประกอบการณ์ และมีการมอบรางวัลการแข่งขัน Machine Alignment Contest ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปก่อนหน้า
แล้ว  

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 385 ราย จาก 110 องค์กร  และมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
จัดแสดงเทคโนโลยีด้านงานบ ารุงรักษาทั้งสิ้น 33 บูธ 

 
 
 
 
 
 
 

16. งานเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology Transfer Center : TR) 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้ท าพิธีเปิดและท าบุญส านักงานใหม่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (TR) 

โดยภายในงานเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีหลายทา่น  
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กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
1. โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้พิการและด้อยโอกาสให้ได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีโดยให้การ
ฝึกอบรมเพื่อให้มีวิชาชีพและมีงานท าที่มั่นคง ไม่เป็นภาระแก่สังคม  สถาบันฯเร่ิมด าเนินโครงการรุ่นแรกเมื่อปี  2549 
จนกระทั่งถึงปัจจุบันคือปี  2561 ซึ่งเป็นปีที่ 13 (รุ่นที่ 13) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละปีประมาณ 20-35 คนเป็น
จ านวนไม่มากเนื่องจากการด าเนินโครงการต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง    

ในปี 2561  สถาบันฯมีการเปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 13 จ านวน 23  คนใน 3 สาขาคือช่างควบคุมเครื่องจักร
ซีเอ็นซี  ช่างเขียนแบบ   และช่างเชื่อมอุตสาหกรรมผู้ ร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมที่สถาบันฯเป็นเวลา  8 เดือน
และฝึกปฏิบัติในโรงงาน เป็นเวลา 4 เดือนรวมระยะเวลา 1 ปีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะมีผู้ประกอบการรับบุคลากร
เหล่านี้เข้าฝึกงานและได้รับการจ้างงาน 100 % จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าภาคเอกชนมีความต้องการ
ช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะเช่นนี้เป็นจ านวนมากท าให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น  

      
 

2. โครงการฝึกอบรมช่างฝึกหัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ระดับ ปวส.1  รุ่นที่  9  สาขาช่างเขียนแบบ 
จ านวน 4 คน 
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กิจกรรมพนักงาน 
 
1. ตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 
 
 

 

 
 
 
2.งานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน  
 

 

 

 

 

3.ปลูกดอกดาวเรืองเทอดพระเกียรติน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  
 

 

 

 

4. กิจกรรม Staff Meeting   
 

 

 
 

พนักงานของสถาบนัฯ ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

สถาบนัฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงเกษียณอายุให้กับผู้บริหาร

และพนักงานที่มีอายุครบ 60 ป ีเพื่อแสดงความขอบคุณ

ที่ทุ่มเทท างานให้กับสถาบนัฯ  โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 

10 พฤศจิกายน 2560 

ผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ แสดงความ

จงรักภักดี และน้อมส่งเสด็จสูสวรรคาลัย ด้วยการ

ปลูกดอกดาวเรืองและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ

บารมี ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2560 

สถาบนั ฯ จัดกิจกรรม Staff Meeting ปีละ 3 ครั้ง 

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไดม้ีโอกาสพบปะกัน โดย

ปี 2561 ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 / 

11 พฤษภาคม 2561 / 7 กันยายน 2561 
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5. ท าบุญครบรอบวันก่อตั้งสถาบันฯ  
 

 
 
 
 
 
 

6. กิจกรรม CSR ปรับปรุงภูมิทัศน์ OTR  
พนักงานสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สถาบนัไทย – เยอรมัน ศูนย์ อยุธยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 
2560 

     

7.กิจกรรมกีฬาสี / ปใีหม่ 2560  
สถาบนัฯ ได้จดักิจกรรมกีฬาสี / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ในวันที ่22 ธันวาคม 2560 โดยช่วงเชา้ ผู้บริหารและ
พนักงานร่วมกิจกรรมกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพนัธ์ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในช่วงค่ า 
 

 

สถาบนั ฯ ท าบุญครบรอบก่อตั้ง เป็นประจ าทุก

ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในปี 2561 ได้จัด

กิจกรรมไหว้ศาลพระนารายณ์ และศาลตา-ยาย 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 



 

 

   รายงานประจ าปี 2561  สถาบันไทย-เยอรมัน 40 
 

8.กิจกรรมท าความสะอาดวัดเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดศรีพโลทัย  
พนักงานร่วมกิจกรรมท าความดเีนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 
ด้วยการท าความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดศรีพโลทัย 
 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 

9. กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางแสน 
 พนักงานร่วมกิจกรรมท าความดีด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน จ. ชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 
 

 
 

10. กิจกรรมอวยพรวันเกิดพนักงาน (ม.ค.61- ธ.ค.61) 
สถาบนัฯ จัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นเปน็ประจ าทุกเดือน โดยให้ผู้บริหารกลา่ว
อวยพรวันเกิดและพนักงานได้พบปะพดูคุยกันเดือนละ 1 ครั้ง 
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11.กิจกรรมรดน้ าด าหัว วันสงกรานต์ 
สถาบนัฯ จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้สงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้บริหารและสบืสาน
ประเพณีไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
12. กิจกรรม CSR ปลูกต้นปอเทือง 
พนักงานร่วมท าความดีปรบัปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถาบนัฯ 
ด้วยการปรับปรุงดิน ปลูกต้นปอเทืองและเรียงอิฐกันดิน 
พังทลาย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

 

 
 
 
 
13. กิจกรรม CSR ท าความดีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
ผู้บริหารและพนักงานของสถาบนัฯ ร่วมท าความดีเนื่องในวนัอาสาฬหบชูา และเข้าพรรษา ด้วยการแห่เทียน
เข้าพรรษา ถวายเครื่องไทยทาน และท าความสะอาดบริเวณวัด ณ วัด ศรีพโลทัย จ. ชลบุรี ในวนัที่ 26 กรกฎาคม 
2561 
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14. กิจกรรม CSR ท าความดีเนื่องในวันแม่ ทาสีโรงขยะ / ปรับปรุงภูมิทัศน ์
พนักงานร่วมกิจกรรมท าความดเีนืองในวันแม่ ด้วยการท าบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบสถาบันฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  
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งบการเงิน 
 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 
Foundation for Industrial Development 

Thai-German Institute 
 

งบรายได้-รายจ่าย 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 

Income Statement 
For the fiscal year ended September 30,2018 and 2017 

ล้านบาท : Million Baht 

 2561 2560 
2018 2017 

รายได้ (Revenue) 
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (Revenue from government subsidies) 96.780 89.564 

รายได้จากการประกอบกิจการ (Revenue from operating) 152.651 148.494 

รายได้อื่น (Other income) 9.909 11.218 
รวมรายได้ (Total Revenue) 259.339 249.277 

ค่าใช้จ่าย (Expenses) 
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินอุดหนนุรัฐบาล (Direct expenses of government 
subsidies) 

96.542 89.171 

ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการประกอบกิจการ (Direct expenses of operating) 130.360 133.783 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืนจากการประกอบกิจการ (Other expenses of 
operating) 

31.575 37.965 

รวมค่าใช้จ่าย (Total Expenses) 258.477 260.919 
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (Revenue over (less) than expenses) 0.862 (11.642) 
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งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 

Balance Sheet 
As of September 30,2018 and 2017 

ล้านบาท : Million Baht 
 2561 2560 

2018 2017 

สินทรัพย์ (Assets) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash equivalent) 119.795 50.125 
เงินลงทุนช่ัวคราว (Short Term Investment) 145.306 294.198 
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (Net Accounts Receivable) 34.152 25.355 
ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือ (Inventories and Supplies) 0.560 1.074 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current assets) 0.488 0.517 

รวมสินทรัพย์หมุนวียน (Total Current Assets) 300.302 371.270 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผกูพัน (Bank under Obligation) 5.315 2.375 

เงินลงทุนระยะยาว (Long Term Investment) 192.123 117.70 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (Net Fixed Assets) 92.595 97.787 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (Net Intangible Assets) 3.284 3.293 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other non-current assets) 0.095 0.008 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Total Non Current Assets) 293.411 221.164 

รวมสินทรัพย ์(Total Assets) 593.713 592.433 
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)   

เจ้าหนี้การคา้ (Accounts Payable) 45.065 39.551 
รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue) 8.796 16.230 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Liabilities) 2.332 1.568 
รวมหนี้สินหมนุเวียน (Total Liabilities) 56.193 57.350 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Obligations) 6.404 4.829 
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน (Total Non Liabilities) 6.404 4.829 
เงินกองทุน (Funds)   

เงินทุนสถาบัน (Government Grant) 605.958 605.958 
รายได้มากกว่า(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย (Revenue over(less) than expenses) (74.841) (75.703) 

รวมเงินกองทุน (Total Funds) 531.117 530.255 
รวมหนี้สินและเงินกองทนุ (Total Liabilities & Funds) 593.713 592.433 



 

 

   รายงานประจ าปี 2561  สถาบันไทย-เยอรมัน 45 
 

ข้อมูลทางการเงิน 
ณ 30 กันยายน 

Financial Information  
As at September 30 

 
ล้านบาท : Million Baht 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

สินทรัพย์รวม 631.976 613.314 622.162 595.098 600.373 612.252 592.433 593.713 

หนี้สินรวม 65.429 53.216 64.679 52.266 62.360 70.355 62.178 62.597 
เงินกองทุน 605.958 605.958 605.958 605.958 605.958 605.958 605.958 605.958 

รายได้รวม 293.298 260.780 244.566 233.515 245.911 269.305 249.277 259.339 
ค่าใช้จ่ายรวม 311.584 266.316 247.181 248.166 250.730 265.421 260.919 258.477 
รายได้มากกว่า 
(น้อยกว่า)ค่าใช้จ่าย 

(18.286) (5.536) (2.615) (14.651) (4.819) 3.884 (11.642) 0.862 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ 
ต่อรายได้รวม 

-6.23% -2.12%  -6.27% -1.96% 1.44%  0.33% 
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High-Tech Solution For Success 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันไทย-เยอรมัน 
Thai-German Institute 
700/1 Moo 1 Amata City Industrial Estate, 
Bangna-Trad (57 km) Rd., Klomngtamru, Muang, 
Chonburi 20000 
Tel :   038-215033-39, 038-930100 
Fax :  038-930141, 038-930142 
Crm :  061-825-1028 
E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th 
www.tgi.or.th 
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