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บทคัดย่อ
บทความนี้อภิปรายแนวทางและทิศทางการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมสําหรับทศวรรษใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 - 2559 โดยแสดงคําแนะนําในการออกแบบหลักสู ตรด้านวิศวกรรม ให้สามารถผลิตวิศวกรที่สามารถทํางาน
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม โดยหลักสู ตรที่ดีควรต้อง
มีการประเมินผลและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง บทความนี้เสนอแนวคิดด้านการพัฒนาหลักสู ตรโดยใช้เทคนิคการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Quality Improvement) ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตัวแบบการ
เรี ยนการสอน และ การประเมินผลหลักสู ตร
1. บทนํา
บทบาทของวิศวกรสําหรับทศวรรษใหม่ควรเป็ นอย่างไร ในเมื่อองค์กรธุ รกิจและอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศและทัว่
โลกต่างเตรี ยมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี การเตรี ยมพร้อมวิศวกรใหม่มิใช้หน้าที่
ของสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว หากเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ
สถาบันการศึกษา ในทศวรรษใหม่บทบาทของวิศวกรควรเป็ นทั้ง ผูร้ ิ เริ่ ม ผูค้ วบคุม และ ผูป้ ระยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จะเห็นว่าวิศวกรเป็ นอาชีพหนึ่งที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่ องจาก วิศวกร เป็ นผูท้ ี่สามารถ ออกแบบ ติดตั้ง สนับสนุน และธํารง
ไว้ซ่ ึ งโครงสร้างต่างๆของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการให้การศึกษาด้านวิศวกรรมจึงควรได้รับการเอาใจใส่ เป็ น
พิเศษ การพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นมาก โดยเริ่ มตั้งแต่ วิชาพื้นฐาน ไปจนกระทั้งวิชาชีพเฉพาะของ
แต่ละสาขาวิชา
2. การเรี ยนการสอนด้ านวิศวกรรม กับ การทํางานจริง

สภาพการทํางานจริ งในโลกปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
ดังนั้นสาขาอาชีพวิศวกรจึงต้องมีการทํางานในลักษณะป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหา หรื อที่เรี ยกว่า Proactive มากกว่า
การหาทางแก้ไขเมื่อปั ญหาเกิดขึ้นแล้ว สถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรจึงต้องให้ความสนใจอย่างยิง่ กับหลักสู ตร
ตั้งแต่โครงสร้างของหลักสู ตร รายวิชาที่ทาํ การเปิ ดสอน และ วิธีการสอน เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวของการศึกษาด้าน
วิศวกรรมนั้นจะเป็ นสิ่ งที่บอกว่า
สถาบันการศึกษาสามารถลดช่องว่างระหว่างคุณสมบัติของวิศวกรใหม่จาก
สถาบันการศึกษา กับ ความต้องการของอุตสาหกรรมได้มากน้อยเพียงใด หรื อกล่าวง่ายๆว่า ความต้องการของลูกค้า
(ภาคอุตสาหกรรม) ได้รับการตอบสนองดีมากน้อยเพียงใด จากผูผ้ ลิต (สถาบันการศึกษา)
แนวความคิดด้านการพัฒนาหลักสู ตรสําหรับทศวรรษใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ในการออกแบบหลักสู ตรควรคํานึงถึงความต้องการของอุตสาหกรรมเป็ นสําคัญ (Industrial Requirements)
2.2 การร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Industry-University Cooperation)
2.3 ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง
2.4 หลักสู ตรได้รับการออกแบบโดยเน้นความรู ้องค์รวมและมีการวางพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักศึกษาเป็ นอย่างดี
2.5 มีโครงสร้างของสถาบันการศึกษา (Infrastructure) ที่พร้อมด้วยปั จจัยต่างๆ ทั้ง บุคลากร สถานที่ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ วัสดุ การบริ หาร เป็ นต้น
3. ความต้ องการของภาคอุตสาหกรรม
จากการสํารวจคุณสมบัติของวิศวกรใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ จากอุตสาหกรรมทั้ง 15 ประเภท
พบว่านอกจาก ความรู ้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี) และวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมแล้ว วิศวกรใหม่ตอ้ งมี
ความชํานาญในลักษณะที่สามารถลงมือปฏิบตั ิได้จริ ง
ในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
ยกตัวอย่างเช่น สําหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รายวิชาที่มีความจําเป็ นมากสําหรับภาคอุตสาหกรรม คือ การ
วางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต วิศวกรรมความ
ปลอดภัย และ การปรับปรุ งผลิตภาพ เป็ นต้น
นอกเหนือจากรายวิชาที่อยูใ่ นหลักสู ตรแล้ว สิ่ งที่เป็ นปั ญหามากสําหรับวิศวกรใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรม พบ
คือ ความด้อยประสิ ทธิ ภาพสําหรับความชํานาญในการสื่ อสาร ซึ่ งพบมากว่าวิศวกรจบใหม่ไม่สามารถสื่ อสารได้ดี
พอ ทั้ง การฟัง พูด อ่าน และ เขียน ซึ่ งปั ญหานี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้รับการฝึ กฝนอย่างเพียงพอระหว่างที่ศึกษาอยู่
นอกจากนั้น ความชํานาญภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ก็เป็ นปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากในปั จจุบนั
ยุคโลกาภิวฒั น์ บริ ษทั หนึ่งๆ มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในหลายประเทศ เช่น บริ ษทั แม่ต้งั อยูท่ ี่ ประเทศ ญี่ปุ่น และ
มีโรงงานอยูท่ ี่ ประเทศไทย อินโดนี เซี ย จีน และ อียปิ ต์ ในการสื่ อสารระหว่างบริ ษทั และโรงงานจึงใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นสําคัญ วิศวกรไทยใหม่กว่าครึ่ งที่มีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ ทําให้ไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ

4. การพัฒนาหลักสู ตรตามหลักการของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่ อเนื่อง
การนําหลักการของการบริ หารคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา เป็ นเป้ าหมายที่ควรปฏิบตั ิให้บรรลุผล
ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น จนถึง สถาบันการศึกษา หลักการของการบริ หารคุณภาพ การบริ หารคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality Management, TQM) และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรได้เป็ นอย่างดี รู ปที่ 1 แสดงตัวแบบการออกแบบหลักสู ตรที่มุ่งเน้นความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ของ
สภาวิศวกร
รายละเอียดของ
หลักสูตรเดิม
สํารวจความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม

เงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการ

การออกแบบ
หลักสูตรเบื้องต้น

หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงฯและสภาวิศวกร

เงื่อนไขของสภาวิศวกร

รู ปที่ 1 ตัวแบบการออกแบบหลักสู ตรที่เน้นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสู ตรควรทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
4.1 ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารการศึกษา
4.2 การเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
4.3 การเพิ่มคุณภาพของผูส้ อน
4.4 อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผูส้ อน
4.5 การปรับปรุ งโครงสร้างของระบบการศึกษา
4.6 ความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
รู ปที่ 2 แสดงการพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา จะ
เห็นว่าเป้ าหมายการทํางาน และความมุ่งเน้นของทั้งสององค์กรมีความแตกต่างกัน หากทั้งสองฝ่ ายสามารถหา
เป้ าหมายร่ วมก็สามารถสร้างหลักสู ตร และแนวทางการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพที่ดีข้ ึนได้

เป้าหมายของภาคอุตสาหกรรม:
ต่อสู้เพื่ออยู่รอด
ในตลาด
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
(การสร้างผลประกอบการที่ทํากําไร)

โครงการด้านอุตสาหกรรม
เน้นการสร้างกลยุทธ์และ
การแก้ปัญหาได้จริง

การประเมินหลักสูตร
(Curriculum Assessment)

หลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาคอุตสาหกกรม
ความต้องการของ
สถาบันการศึกษา
(การสร้างองค์ความรู้)

โครงการด้านการศึกษา
เน้นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
เป้าหมายของสถาบันการศึกษา:
ทํางานเพื่อองค์
ความรู้ใหม่ๆ

รู ปที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
5. การเรียนการสอนด้ านวิศวกรรม
สิ่ งที่ทา้ ทายของการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรม คือ นักศึกษาด้านวิศวกรรมได้รับการสอนและการ
ฝึ กที่เพียงพอให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้หรื อไม่ ตัวแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้อยู่
ในปั จจุบนั เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพียงใด ตัวแบบการเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิม ที่เรี ยกว่า
Pedagogical Model ผูส้ อนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและมีอาํ นาจในวิชานั้นๆเหนือผูเ้ รี ยน การเรี ยนการสอนเป็ นแบบรับ
(Passive) จากการฟังบรรยาย การอ่านหนังสื อนอกเวลาเรี ยน และการสอบ การวัดผลการเรี ยนเน้นความสามารถใน
การจําเนื้ อหาและคําพูดของอาจารย์เพื่อตอบคําถามในข้อสอบ
ผูเ้ รี ยนจะถูกวัดผลด้วยข้อสอบมากมายตลอด
หลักสู ตร
อีกตัวแบบการเรี ยนการสอนหนึ่งเรี ยกว่า Autodidactic Model มีลกั ษณะเน้นผูเ้ รี ยนให้กาํ หนดทิศ
ทางการเรี ยนการสอนและรับผิดชอบการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูส้ อน
ทั้งชั้นเรี ยนจะมีการเรี ยนการสอนที่เป็ น
ลักษณะโครงข่าย (Network) ที่แบ่งปั นความรู ้จากประสบการณ์และการค้นคว้าของทุกคนร่ วมกัน
ตัวแบบผสม (Combined Pedagogical-autodidactic Model) น่าจะเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุด สําหรับทิศทางการ
เรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมของทศวรรษใหม่ กล่าวคือการใช้ท้งั สองวิธีที่กล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลใน
การเรี ยนรู ้ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ ผูส้ อนเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูบ้ รรยายแต่เพียงฝ่ ายเดียว มาเป็ นผู้
ควบคุมดูแลการเรี ยนการสอนของวิชานั้นๆ โดยช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ในธุ รกิจและภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างการเรี ยนการสอนโดยใช้ตวั แบบผสม เช่น การฝึ กอบรม การฝึ กงานภาคฤดู
ร้อน สหกิจศึกษา (Co-op Model) และวิชาโครงการ (Project) เป็ นต้น ซึ่ งโดยส่ วนมากภาคอุตสาหกรรมจะกําหนด
งานให้นกั ศึกษา ในสายงานเหล่านี้ ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายปรับปรุ งผลิตภาพ ฝ่ ายสนับสนุนด้านเทคนิค ฝ่ ายบํารุ งรักษา ฝ่ าย

วิจยั และพัฒนา สําหรับวิชาโครงการควรเน้นการสร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น การศึกษาข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลัก
ทฤษฎีจากการเรี ยนในห้องเรี ยน ควบคู่กบั การแนะนําจากบุคลากรของบริ ษทั และอาจารย์ที่ปรึ กษา
6. กลยุทธ์ การบริ หารจัดการการศึกษาด้ านวิศวกรรม
สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารจัดการการศึกษาด้านวิศวกรรมควรให้ความสําคัญ ในการออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้
หลักสู ตรมีดงั ต่อไปนี้
6.1 สถาบันการศึกษาควรสร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นของตนเอง ทําให้สามารถก่อให้เกิด
โครงการร่ วมระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และวิศวกรในภาคอุตสาหกรรม
6.2 การให้การศึกษาด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การลงทะเบียนเรี ยน การสอบเพื่อให้ได้เกรด และจบการศึกษาแต่
เพียงอย่างเดียว การศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ (Self Life-long Learning) ควรได้รับการปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนตลอด
ระยะเวลาที่ทาํ การศึกษาอยู่ เพื่อเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้วศิ วกรใหม่ประสบความสําเร็ จในอาชี พของตน
6.3 ควรสร้างรายวิชาที่มีลกั ษณะเป็ น Multi-disciplinary ที่มีความร่ วมมือระหว่างหลายๆภาควิชา เนื่องจากปัญหา
การทํางานจริ งมักจะมีลกั ษณะดังกล่าว การเรี ยนการสอนเน้นการสร้างทีมที่มีนกั ศึกษามาจากหลายภาควิชา
หรื อจากหลายคณะ ร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
6.4 การสร้างความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสู ตรของตนเอง เช่น การแลกเปลี่ยน
บุคลากร โครงการความร่ วมมือต่างๆ การสร้างสื่ อการสอนบนอินเตอร์ เนต เป็ นต้น
6.5 จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรม ควรปลูกฝังให้กบั นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาเรี ยนจนกระทัง่ จบ
การศึกษา เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยกับจรรยาบรรณของวิศวกร ทําให้ในอนาคตสามารถใช้วชิ าชีพได้อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
7. การประเมินผลหลักสู ตร
การประเมินผลความมีประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมสามารถทําได้
โดยการวัดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ของหลักสู ตร ซึ่ งสามารถวัดได้จากคุณภาพของบัณฑิตจบใหม่และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในโลกแห่งความเป็ นจริ ง วิธีที่นิยมคือการสํารวจความเห็นจากผูจ้ า้ งงานว่ามีความ
พึงพอใจเพียงใด สถาบันการศึกษาสามารถใช้ผลการสํารวจมาปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป ดังแสดงในรู ปที่ 3 ปัจจัย
ป้ อนเข้าได้แก่ โครงสร้างของสถาบันการศึกษา บุคลากร ครุ ภณ
ั ฑ์ในการจัดการเรี ยนการสอน ผลลัพธ์คือ วิศวกร
ใหม่ที่เข้าสู่ ตลาดงานในภาคอุตสาหกรรม การประเมินผลจะทําให้สถาบันการศึกษาได้ขอ้ มูลเพื่อป้ อนกลับไปยัง
กระบวนการของการปรับปรุ งการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ดียงิ่ ขึ้น

ปัจจัยป้อนเข้า
(Input)
การปรับปรุงการศึกษา
(Educational Improvement)

กระบวนการการเรียนการสอน
(Educational Process)
กระบวนการป้อนกลับ
(Feedback Process)

ผลลัพธ์
(Output)
การประเมินผล
(Output Assessment)

รู ปที่ 3 กระบวนการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับในการปรับปรุ งหลักสู ตร
8. สรุป
เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกเวลา
การเปลี่ยนแปลงมีหลายด้านไม่วา่ จะเป็ น
การ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง และ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทําให้วศิ วกรในทศวรรษใหม่
(พ.ศ. 2550 – 2559) ถูกคาดหวังไว้สูงกว่าวิศวกรรุ่ นก่อนๆ โดยต้องสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีและ
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังนั้นผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึง
ต้องตื่นตัวและเตรี ยมแผนการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมให้พร้อมกับความคาดหวังจากภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคตได้
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