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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีอภิปรายแนวทางและทิศทางการเรียนการสอนดา้นวศิวกรรมสาํหรับทศวรรษใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2550 - 2559 โดยแสดงคาํแนะนาํในการออกแบบหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม ใหส้ามารถผลิตวศิวกรท่ีสามารถทาํงาน

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม โดยหลกัสูตรท่ีดีควรตอ้ง

มีการประเมินผลและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง บทความน้ีเสนอแนวคิดดา้นการพฒันาหลกัสูตรโดยใชเ้ทคนิคการ

พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ตวัแบบการ

เรียนการสอน และ การประเมินผลหลกัสูตร 

  

1. บทนํา 

  

บทบาทของวศิวกรสาํหรับทศวรรษใหม่ควรเป็นอยา่งไร ในเม่ือองคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่ประเทศและทัว่

โลกต่างเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ี การเตรียมพร้อมวศิวกรใหม่มิใชห้นา้ท่ี

ของสถาบนัการศึกษาเพียงอยา่งเดียว หากเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ 

สถาบนัการศึกษา ในทศวรรษใหม่บทบาทของวศิวกรควรเป็นทั้ง ผูริ้เร่ิม ผูค้วบคุม และ ผูป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จะเห็นวา่วศิวกรเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีผลกระทบ

โดยตรงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจาก วศิวกร เป็นผูท่ี้สามารถ ออกแบบ ติดตั้ง สนบัสนุน และธาํรง

ไวซ่ึ้งโครงสร้างต่างๆของภาคอุตสาหกรรมดงันั้นการให้การศึกษาดา้นวศิวกรรมจึงควรไดรั้บการเอาใจใส่เป็น

พิเศษ การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมาก โดยเร่ิมตั้งแต่ วชิาพื้นฐาน ไปจนกระทั้งวชิาชีพเฉพาะของ

แต่ละสาขาวชิา  

 

2. การเรียนการสอนด้านวศิวกรรม กบั การทาํงานจริง 

 



 

 สภาพการทาํงานจริงในโลกปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลย ี

ดงันั้นสาขาอาชีพวศิวกรจึงตอ้งมีการทาํงานในลกัษณะป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา หรือท่ีเรียกวา่ Proactive มากกวา่

การหาทางแกไ้ขเม่ือปัญหาเกิดข้ึนแลว้ สถาบนัการศึกษาท่ีผลิตวศิวกรจึงตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งยิง่กบัหลกัสูตร 

ตั้งแต่โครงสร้างของหลกัสูตร รายวชิาท่ีทาํการเปิดสอน และ วธีิการสอน เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวของการศึกษาดา้น

วศิวกรรมนั้นจะเป็นส่ิงท่ีบอกวา่ สถาบนัการศึกษาสามารถลดช่องวา่งระหวา่งคุณสมบติัของวศิวกรใหม่จาก

สถาบนัการศึกษา กบั ความตอ้งการของอุตสาหกรรมไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือกล่าวง่ายๆวา่ ความตอ้งการของลูกคา้ 

(ภาคอุตสาหกรรม) ไดรั้บการตอบสนองดีมากนอ้ยเพียงใด จากผูผ้ลิต (สถาบนัการศึกษา) 

 แนวความคิดดา้นการพฒันาหลกัสูตรสาํหรับทศวรรษใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ในการออกแบบหลกัสูตรควรคาํนึงถึงความตอ้งการของอุตสาหกรรมเป็นสาํคญั (Industrial Requirements) 

2.2 การร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม (Industry-University Cooperation) 

2.3 ภาครัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

2.4 หลกัสูตรไดรั้บการออกแบบโดยเนน้ความรู้องคร์วมและมีการวางพื้นฐานความรู้ใหก้บันกัศึกษาเป็นอยา่งดี 

2.5 มีโครงสร้างของสถาบนัการศึกษา (Infrastructure) ท่ีพร้อมดว้ยปัจจยัต่างๆ ทั้ง บุคลากร สถานท่ี เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ วสัดุ การบริหาร เป็นตน้ 

 

3. ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

 จากการสาํรวจคุณสมบติัของวศิวกรใหม่ท่ีภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ จากอุตสาหกรรมทั้ง 15 ประเภท 

พบวา่นอกจาก ความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี) และวชิาพื้นฐานดา้นวศิวกรรมแลว้ วศิวกรใหม่ตอ้งมี

ความชาํนาญในลกัษณะท่ีสามารถลงมือปฏิบติัไดจ้ริง ในวชิาชีพพื้นฐานและวชิาชีพเฉพาะของแต่ละสาขาวชิา 

ยกตวัอยา่งเช่น สาํหรับภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ รายวชิาท่ีมีความจาํเป็นมากสาํหรับภาคอุตสาหกรรม คือ การ

วางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต วศิวกรรมความ

ปลอดภยั และ การปรับปรุงผลิตภาพ เป็นตน้ 

 นอกเหนือจากรายวชิาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรแลว้ ส่ิงท่ีเป็นปัญหามากสาํหรับวศิวกรใหม่ท่ีภาคอุตสาหกรรม พบ

คือ ความดอ้ยประสิทธิภาพสาํหรับความชาํนาญในการส่ือสาร ซ่ึงพบมากวา่วศิวกรจบใหม่ไม่สามารถส่ือสารไดดี้

พอ ทั้ง การฟัง พดู อ่าน และ เขียน ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเพียงพอระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่

นอกจากนั้น ความชาํนาญภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกนั เน่ืองจากในปัจจุบนั

ยคุโลกาภิวฒัน์ บริษทัหน่ึงๆ มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ เช่น บริษทัแม่ตั้งอยูท่ี่ ประเทศ ญ่ีปุ่น และ 

มีโรงงานอยูท่ี่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และ อียปิต ์ในการส่ือสารระหวา่งบริษทัและโรงงานจึงใชภ้าษาองักฤษ

เป็นสาํคญั วศิวกรไทยใหม่กวา่คร่ึงท่ีมีปัญหาการใชภ้าษาองักฤษ ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

 



 

4. การพฒันาหลกัสูตรตามหลกัการของการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 

 การนาํหลกัการของการบริหารคุณภาพมาใชใ้นการพฒันาการศึกษา เป็นเป้าหมายท่ีควรปฏิบติัใหบ้รรลุผล

ตั้งแต่ระดบัประเทศ จงัหวดั ทอ้งถ่ิน จนถึง สถาบนัการศึกษา หลกัการของการบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพ

ทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management, TQM) และ การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง สามารถนาํมาประยกุตใ์ช้

ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรไดเ้ป็นอยา่งดี  รูปท่ี 1 แสดงตวัแบบการออกแบบหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ความ

ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  

 

สํารวจความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียดของ

หลักสูตรเดิม

เกณฑ์ของ

สภาวิศวกร

เงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการ

เงื่อนไขของสภาวิศวกร

การออกแบบ

หลักสูตรเบื้องต้น

หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

และตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงฯและสภาวิศวกร

 
รูปท่ี 1 ตวัแบบการออกแบบหลกัสูตรท่ีเนน้ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

 

การพฒันาหลกัสูตรควรทาํอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

4.1  ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารการศึกษา 

4.2 การเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษา 

4.3 การเพิ่มคุณภาพของผูส้อน 

4.4 อตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผูส้อน 

4.5 การปรับปรุงโครงสร้างของระบบการศึกษา 

4.6 ความร่วมมือระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา 

รูปท่ี 2 แสดงการพฒันาหลกัสูตรโดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา จะ

เห็นวา่เป้าหมายการทาํงาน และความมุ่งเนน้ของทั้งสององคก์รมีความแตกต่างกนั หากทั้งสองฝ่ายสามารถหา

เป้าหมายร่วมก็สามารถสร้างหลกัสูตร และแนวทางการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึนได ้



 

ความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม

(การสร้างผลประกอบการที่ทํากําไร)

เป้าหมายของภาคอุตสาหกรรม:

ต่อสู้เพื่ออยู่รอด

ในตลาด

การประเมินหลักสูตร

(Curriculum Assessment)

ความต้องการของ

สถาบันการศึกษา

(การสร้างองค์ความรู้)

เป้าหมายของสถาบันการศึกษา:

ทํางานเพื่อองค์

ความรู้ใหม่ๆ

โครงการด้านอุตสาหกรรม

เน้นการสร้างกลยุทธ์และ

การแก้ปัญหาได้จริง

โครงการด้านการศึกษา

เน้นการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่

หลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน

จากภาคอุตสาหกกรม

 
รูปท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรโดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา 

 

5. การเรียนการสอนด้านวศิวกรรม 

 

 ส่ิงท่ีทา้ทายของการจดัการเรียนการสอนดา้นวศิวกรรม คือ นกัศึกษาดา้นวศิวกรรมไดรั้บการสอนและการ

ฝึกท่ีเพียงพอใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมไดห้รือไม่ ตวัแบบการเรียนการสอนท่ีใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปเพียงใด ตวัแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ท่ีเรียกวา่ 

Pedagogical Model ผูส้อนเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีอาํนาจในวชิานั้นๆเหนือผูเ้รียน การเรียนการสอนเป็นแบบรับ 

(Passive) จากการฟังบรรยาย การอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน และการสอบ การวดัผลการเรียนเนน้ความสามารถใน

การจาํเน้ือหาและคาํพดูของอาจารยเ์พื่อตอบคาํถามในขอ้สอบ ผูเ้รียนจะถูกวดัผลดว้ยขอ้สอบมากมายตลอด

หลกัสูตร  อีกตวัแบบการเรียนการสอนหน่ึงเรียกวา่ Autodidactic Model มีลกัษณะเนน้ผูเ้รียนใหก้าํหนดทิศ

ทางการเรียนการสอนและรับผดิชอบการเรียนการสอนร่วมกบัผูส้อน ทั้งชั้นเรียนจะมีการเรียนการสอนท่ีเป็น

ลกัษณะโครงข่าย (Network) ท่ีแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์และการคน้ควา้ของทุกคนร่วมกนั 

 ตวัแบบผสม (Combined Pedagogical-autodidactic Model) น่าจะเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด สาํหรับทิศทางการ

เรียนการสอนดา้นวศิวกรรมของทศวรรษใหม่ กล่าวคือการใชท้ั้งสองวธีิท่ีกล่าวขา้งตน้ เพื่อก่อใหเ้กิดความสมดุลใน

การเรียนรู้ ทั้งดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติั ผูส้อนเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูบ้รรยายแต่เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นผู ้

ควบคุมดูแลการเรียนการสอนของวชิานั้นๆ โดยช่วยใหผู้เ้รียนสามารถนาํทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง

ในธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ตวัอยา่งการเรียนการสอนโดยใชต้วัแบบผสม เช่น การฝึกอบรม การฝึกงานภาคฤดู

ร้อน สหกิจศึกษา (Co-op Model) และวชิาโครงการ (Project) เป็นตน้ ซ่ึงโดยส่วนมากภาคอุตสาหกรรมจะกาํหนด

งานใหน้กัศึกษา ในสายงานเหล่าน้ี ฝ่ายผลิต ฝ่ายปรับปรุงผลิตภาพ ฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิค ฝ่ายบาํรุงรักษา ฝ่าย



 

วจิยัและพฒันา สาํหรับวชิาโครงการควรเนน้การสร้างความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม เช่น การศึกษาขอ้มูล 

วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชห้ลกั

ทฤษฎีจากการเรียนในห้องเรียน ควบคู่กบัการแนะนาํจากบุคลากรของบริษทัและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

6. กลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาด้านวิศวกรรม 

 

 ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจดัการการศึกษาดา้นวศิวกรรมควรใหค้วามสาํคญั ในการออกแบบ พฒันา และประยกุตใ์ช้

หลกัสูตรมีดงัต่อไปน้ี 

6.1 สถาบนัการศึกษาควรสร้างความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมในทอ้งถ่ินของตนเอง ทาํใหส้ามารถก่อใหเ้กิด

โครงการร่วมระหวา่งนกัศึกษา คณาจารย ์และวศิวกรในภาคอุตสาหกรรม 

6.2 การใหก้ารศึกษาดา้นวศิวกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การลงทะเบียนเรียน การสอบเพื่อใหไ้ดเ้กรด และจบการศึกษาแต่

เพียงอยา่งเดียว การศึกษาดว้ยตนเองตลอดชีวติ (Self Life-long Learning) ควรไดรั้บการปลูกฝังใหผู้เ้รียนตลอด

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาอยู ่เพื่อเป็นส่ิงท่ีช่วยใหว้ศิวกรใหม่ประสบความสาํเร็จในอาชีพของตน 

6.3 ควรสร้างรายวชิาท่ีมีลกัษณะเป็น Multi-disciplinary ท่ีมีความร่วมมือระหวา่งหลายๆภาควชิา เน่ืองจากปัญหา

การทาํงานจริงมกัจะมีลกัษณะดงักล่าว การเรียนการสอนเนน้การสร้างทีมท่ีมีนกัศึกษามาจากหลายภาควชิา 

หรือจากหลายคณะ ร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

6.4 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ เพื่อพฒันาหลกัสูตรของตนเอง เช่น การแลกเปล่ียน

บุคลากร โครงการความร่วมมือต่างๆ การสร้างส่ือการสอนบนอินเตอร์เนต เป็นตน้ 

6.5 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อวชิาชีพวศิวกรรม ควรปลูกฝังใหก้บันกัศึกษาตั้งแต่เขา้มาเรียนจนกระทัง่จบ

การศึกษา เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยกบัจรรยาบรรณของวศิวกร ทาํใหใ้นอนาคตสามารถใชว้ชิาชีพไดอ้ยา่งมี

เกียรติและศกัด์ิศรี  

 

7. การประเมินผลหลักสูตร 

 

 การประเมินผลความมีประสิทธิผลของหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนดา้นวศิวกรรมสามารถทาํได้

โดยการวดัประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของหลกัสูตร ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากคุณภาพของบณัฑิตจบใหม่และ

ความสามารถในการปฏิบติังานในโลกแห่งความเป็นจริง วธีิท่ีนิยมคือการสาํรวจความเห็นจากผูจ้า้งงานวา่มีความ

พึงพอใจเพียงใด สถาบนัการศึกษาสามารถใชผ้ลการสาํรวจมาปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ปัจจยั

ป้อนเขา้ไดแ้ก่ โครงสร้างของสถาบนัการศึกษา บุคลากร ครุภณัฑใ์นการจดัการเรียนการสอน ผลลพัธ์คือ วศิวกร

ใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดงานในภาคอุตสาหกรรม การประเมินผลจะทาํใหส้ถาบนัการศึกษาไดข้อ้มูลเพื่อป้อนกลบัไปยงั

กระบวนการของการปรับปรุงการศึกษาใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมไดดี้ยิง่ข้ึน 



 

ผลลัพธ์

(Output)

ปัจจัยป้อนเข้า

(Input)

กระบวนการการเรียนการสอน

(Educational Process)

กระบวนการป้อนกลับ

(Feedback Process)

การประเมินผล

(Output Assessment)
การปรับปรุงการศึกษา

(Educational Improvement)

 
รูปท่ี 3 กระบวนการใชข้อ้มูลป้อนกลบัในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 

8. สรุป 

  เน่ืองจากโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกเวลา การเปล่ียนแปลงมีหลายดา้นไม่วา่จะเป็น การ

เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง และ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีทาํใหว้ศิวกรในทศวรรษใหม่ 

(พ.ศ. 2550 – 2559) ถูกคาดหวงัไวสู้งกวา่วศิวกรรุ่นก่อนๆ โดยตอ้งสามารถปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มไดดี้และ

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจึง

ตอ้งต่ืนตวัและเตรียมแผนการพฒันาการศึกษาดา้นวศิวกรรมใหพ้ร้อมกบัความคาดหวงัจากภาคอุตสาหกรรมใน

อนาคตได ้ 
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