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บทคัดย่อ

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็ นแหล่งความรู ้ เป็ นแหล่งสร้างองค์ความรู ้ใหม่ นวัตกรรม
ใหม่ รวมทั้งอบรม นักศึกษาให้เต็มไปด้วยความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งความรู ้ (Knowledge) ความชํานาญ (Skill) และ เจตคติ (Attitude) เพื่อให้
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่จบออกมา สามารถทํางานในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ผูจ้ า้ งงานในปั จจุบนั มี
แนวโน้มความคาดหวังจากวิศวกรจบใหม่สูงขึ้นทุกๆปี การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา จึงแสดงให้
เห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่มากมายทั้งสองฝ่ าย
บทความนี้ มีเป้ าหมายเพื่อเสนอแนวทางการสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชนและ
มหาวิทยาลัย ระยะยาว โดยเน้นความต่อเนื่องของการส่ งนักศึกษาเข้าฝึ กงานกับบริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา แล้วนําปั ญหาที่พบมา
ดําเนินการต่อในวิชาโครงการ
บทนํา

การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการอุตสาหกรรมที่มีต่อวิศวกรจบใหม่ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาตลอด 20 ปี จะเห็นได้จากการวิจยั
เพื่อหาความรู้ ความชํานาญ ความสามารถด้านเทคนิค รวมถึงบุคลิกภาพ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากภาคอุตสาหกรรม จากผูว้ ิจยั หลายท่าน [1],
[2], [3], [4] สิ่ งที่พบมากที่สุดคือ ความต้องการให้วิศวกรใหม่สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นต้อง
สามารถเข้าใจบทบาทของวิชาชี พวิศวกรรมที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมด้วย
วิศวศึกษา (Engineering Education) ทัว่ โลกล้วนให้ความสําคัญกับการเตรี ยมนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้พร้อมสําหรับออกไป
เผชิญโลกแห่งความเป็ นจริ งที่ทา้ ทายหลังจากจบการศึกษาออกไปจากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ ง Cruz [5] ได้กล่าวถึง ABET Criteria ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในการประชุมวิศวศึกษาครั้งที่ 5 ไว้วา่ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นผูจ้ า้ งงานหลักของวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแสดงความ
คาดหวังที่สูงขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตจบใหม่ คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่
- ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์
- ความสามารถในการออกแบบและดําเนิ นการทดลอง วิเคราะห์ และสรุ ปผล
- ความสามารถในการออกแบบส่ วนประกอบของระบบ
- ความสามารถในการทํางานในทีมที่ประกอบด้วยสมาชิ กจากหลากพื้นฐาน
- ความสามารถในการกําหนด สร้าง และ แก้ปัญหา
- ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล
- ความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
- ความสามารถในการใช้เทคนิค ความชํานาญ และวิธีการ
คุณสมบัติเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายสําหรับสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสามารถสร้างบุคลากรที่พร้อมออกไป
ปฏิบตั ิงานในสายงานอาชีพภายในระยะเวลาเพียงสี่ ปี การเตรี ยมความพร้อมนี้ประกอบไปด้วยปั จจัยหลากหลายด้านไม่วา่ จะเป็ น การดึงดูด
นักศึกษาที่มีศกั ยภาพจากโรงเรี ยนและวิทยาลัยเทคนิ ค (Attract Potential Students) การสร้างและพัฒนาหลักสู ตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เต็มไป
ด้วยรายวิชามากมาย (Curriculum Improvement) การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบและบูรณาการ (Systematic and Integrated
Teaching-Learning Process) รวมทั้งลงทุนจัดหามาซึ่งอุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ทนั สมัยกับภาคอุตสาหกรรม (Updated Technology)
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ความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย
Kimmel [6] แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดงั รู ปที่ 1 ในระดับปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก ภาคอุตสาหกรรมให้ทุนวิจยั และมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ผลลัพธ์จากการวิจยั
ดังกล่าวจะนําไปประยุกต์ใช้จริ งในภาคอุตสาหกรรม ส่วนในระดับปริ ญญาตรี สถาบันการศึกษาเป็ นผูส้ ่ งมอบบัณฑิตจบใหม่ออกสู่ ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทเป็ นเสมือนลูกค้าของสถาบันการศึกษา ทําให้มีผลกระทบ (Impact) ต่อสถาบันการศึกษาในด้านคุณสมบัติของ
วิศวกรใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการนัน่ เอง
R&D
Funds

Industry

University

Impact
Manpower

รู ปที่ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความสําคัญในการสร้างความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนนักศึกษาโดยตรง คือ โครงการฝึ กงานสหกิจศึกษา รายวิชาเตรี ยมโครงการ และ รายวิชาโครงการ ซึ่งเป็ นพื้นฐาน
สําคัญของการสร้างความร่ วมมือเบื้องต้น ที่จะนําไปสู่ความร่ วมมือระดับที่สูงขึ้นเช่น การให้ทุนวิจยั ในระดับปริ ญญาโท ในลําดับต่อไป
วิชาโครงการ (Project)
คําว่า “โครงการ” เป็ นที่เข้าใจได้ทวั่ กันและใช้ในหลักสู ตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในความหมายที่วา่ “หนึ่งหน่วยของงาน” โดย
ส่ วนมากงานของวิศวกรมักเกี่ยวข้องกับโครงการเสมอ ระยะเวลาในการดําเนิ นโครงการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของโครงการและความ
ซับซ้อนของกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ แต่ไม่วา่ โครงการจะซับซ้อนหรื อไม่ ทุกโครงการล้วนแล้วจะต้องใช้ทฤษฎีพ้นื ฐานและเทคนิ คต่างๆ
ด้านวิศวกรรมไม่มากก็นอ้ ย Perrenet และคณะ [7] ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรี ยนรู ้เบบ Problem-based กับ Project-based
ไว้โดยความเหมือนคือทั้งสองแบบต้องการความร่ วมมือจากสมาชิ กที่ดาํ เนิ นโครงการ ความแตกต่างได้แก่ การเรี ยนรู ้แบบโครงการมีความ
ใกล้เคียงกับการทํางานจริ ง
โดยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นต่างๆจากหลากหลายรายวิชา
การดําเนิ นการโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น้ นั นักศึกษาต้องสามารถบริ หารทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและใช้ความสามารถในการจัดสรรหน้าที่ให้กบั ผูร้ ่ วมโครงการได้
ทัว่ ถึง
ปัจจุบนั วิชาโครงการได้ถูกจัดไว้ในแผนการเรี ยนของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาแทบจะทุกหลักสู ตร ทุกสถาบันการศึกษา
สําหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [8] มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการ
โครงการ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านที่จะรับผิดชอบในการบริ หาร 2 รายวิชาคือ รายวิชาการเตรี ยมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial
Engineering Pre-Project) 1 หน่วยกิต และ รายวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project) 3 หน่วยกิต โดยรายวิชาเตรี ยม
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาเลือกและศึกษาความเป็ นไปได้ของหัวข้อโครงการ รวบรวมข้อมูล ศึกษาความ
เป็ นมาของปัญหา เตรี ยมแผนการดําเนินโครงการ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการและสอบหัวข้อเพื่อดูความเหมาะสมของหัวข้อ
โครงการ ความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุผล และจํานวนนักศึกษาเหมาะกับขนาดของโครงการ หลังจากผ่านวิชาเตรี ยมโครงการแล้วนักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโครงการต่อ เพื่อปฏิบตั ิการในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ นําเสนอผลงานและจัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ์ ในปั จจุบนั
ภาควิชาฯ สนับสนุนการทําโครงการร่ วมกับภาคเอกชน โดยให้นกั ศึกษานําปั ญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็ นหัวข้อโครงการโดยมีแผนภูมิ
การดําเนินงานดังรู ปที่ 2
ภาควิชาฯ จะแบ่งลักษณะของโครงการเป็ น 2 ลักษณะดังแสดงในรู ปที่ 3 คือ ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ โดยด้านฮาร์ ดแวร์ จะเป็ น
โครงการที่นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งในการสร้างเครื่ องจักร อุปกรณ์จบั ชิ้นงาน และอุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุ โดยกิจกรรมในโครงการร่ วม
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ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนสร้างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวจนแล้วเสร็ จ โดยส่ วนมากโครงการด้านฮาร์ ดแวร์ น้ ี จะมีส่วนร่ วมกับกลุ่ม OTOP
หรื อโรงงานขนาด SMEs ที่ไม่มีเงินทุนมากในการซื้ อเครื่ องจักร โดยบางโครงการโรงงานขนาด SMEs ออกเงินทุนให้สร้างเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ในการผลิต และบางโครงการได้รับเงินสนับสนุนจาก IPUS ส่ วนโครงการด้านซอฟท์แวร์ มกั เป็ นการนําปั ญหาจากภาคอุตสาหกรรมมา
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิ ควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) ได้แก่ การวิเคราะห์กระบวนการ
การเพิ่มผลิตผล การปรับปรุ งวิธีการทํางาน การจัดตั้งเวลาทํางานมาตรฐาน การจัดสมดุลสายการผลิต การควบคุมคุณภาพและระบบบริ หาร
คุณภาพ การลดของเสี ย การประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ เป็ นต้น
Project Initiation

Find a cooperative Industrial company

Form a team of 2-4 students

Set a project title
fail

Turn in pre-project form
Presentation & Oral Examination
pass

Conduct the study

Presentation & Oral Examination
Grade from committee

Turn in project paper

รู ปที่ 2

แผนภูมิการดําเนิ นงานโครงการที่มาจากภาคอุตสาหกรรม

รู ปที่ 3

ลักษณะของโครงการ

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
สหกิจศึกษาเป็ นการเรี ยนการสอนซึ่ งนําวิธีการผสมผสานการเรี ยนในห้องเรี ยนร่ วมกับ การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการนี้
เริ่ มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรี ยกว่า ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative
Education) ในสหรัฐอเมริ กา พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็ นต้นมา ระบบนี้ กา้ วหน้ามากเนื่ องจากได้รับ การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล
และความร่ วมมือจากสถานประกอบการ ปั จจุบนั นี้สถาบันการศึกษาทัว่ โลกจํานวนร้อยละ 33 นําระบบสหกิจศึกษามาใช้ และพัฒนาไปจนถึง
ระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงาน ในระดับนานาชาติ ระบบสหกิจศึกษา ใช้ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการมากกว่าการ
ฝึ กงานทัว่ ไป จาก 1-2 เดือน เป็ น 3-4 เดือน [9, 10, 11, 12] ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดแผนการเรี ยนสําหรับสหกิจศึกษาไว้ดงั รู ปที่ 4 และ 5
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การสัมมนาทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 6 สมัยที่ 30
“การบูรณาการและการพัฒนาคุณภาพแห่ งการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางวิศวกรรม”
Semester
1

Semester
2

Semester
3

Semester
4

01-320-101
English 1

01-320-102
English 2

04-910-101
Eng.
Materials

13-121-245
Statistics I

13-011-141
Calculus I

13-011-142
Calculus II

13-011-243
Calculus III

13-080-133
Physics II

04-410-201
Welding
Practices

13-080-131
Physics I
13-080-132
Physics
Lab I

13-080-134
Physics
Lab II

04-400-101
Basic Eng.
Training

13-020-121
Chemistry

04-400-102
Eng.
Drawing
04-400-103
Mfg.
Process
01-620-001
Recreation

13-020-122
Chemistry
Lab

04-420-303
Eng. Stat
04-420-305
QC

04-420-201
Eng. Mgt.

04-410-307
Tool Eng.

04-420-307
Safety Eng.
04-400-202
Material
Testing Lab
04-410-325
CAD/CAM

04-410-302
Eng.
Metallurgy
04-410-303
Automatic
M/C

Semester
7

04-400-401
Industrial
Engineering
Practice

04-410-309
Foundry

04-410-206
CAD 1
04-720-101
Computer
Program

Semester
6

04-420-301
Work Study

04-400-201
Eng.
Metrology

04-410-101
M/C Tool
Practice

01-220-001
Psychology

Semester
5

04-410-304
Plastic
Mold Dsgn.

04-330-109
Eng.
Mechanics

Semester
8

04-400-301
IE
Pre-Project

04-400-102
IE
Project

04-420-304
Eng. Econ

04-410-301
Maintenance

04-400-404
Seminar

04-420-401
Plant Dsgn

01-110-005
Human
Relations

01-320-005
Eng.
Conversation

04-420-306
PPC

04-420-302
OR

04-410-316
Welding
Tech.

04-410-305
Spec. Prob.
Welding

04-410-204
Press Tool
Die Dsgn.

04-201-201
Electrical
Eng.

04-410-202
Dsgn of
M/C

รู ปที่4 แผนการเรี ยนวิศวกรรมอุตสาหการหลักสู ตร 3 ปี
Semester
1

Semester
2

Semester
3

Semester
4

Summer

01-320-005
Eng.
Conversation

01-320-005
Eng.
Conversation
13-011-141
Calculus I

13-011-142
Calculus II

13-011-243
Calculus III

13-080-131
Physics I

13-080-133
Physics II

13-020-121
Chemistry

13-080-132
Physics
Lab I

13-080-134
Physics
Lab II

13-020-122
Chemistry
Lab

04-400-102
Eng.
Drawing

04-330-109
Eng.
Mechanics

04-400-103
Mfg.
Process

04-410-303
Automatic
M/C

04-400-201
Eng.
Metrology

04-410-325
CAD/CAM

04-400-202
Material
Testing Lab

04-720-101
Computer
Program

Semester
5
04-400-401
Industrial
Engineering
Practice

Semester
6
04-201-201
Electrical
Eng.

04-400-301
IE
Pre-Project

04-400-102
IE
Project

04-410-204
Press Tool
Die Dsgn.

04-400-404
Seminar

04-410-304
Plastic
Mold Dsgn.

04-410-316
Welding
Tech.
04-410-202
Dsgn of
M/C

04-410-301
Maintenance
04-410-305
Spec. Prob.
Welding

13-121-245
Statistics I

04-420-303
Eng. Stat

04-420-302
OR

04-420-307
Safety Eng.

04-420-305
QC

04-420-306
PPC

04-420-201
Eng. Mgt.

04-420-301
Work Study

04-420-401
Plant Dsgn

04-910-101
Eng
Materials

04-420-304
Eng. Econ

รู ปที่ 5 แผนการเรี ยนวิศวกรรมอุตสาหการหลักสู ตร 4 ปี
จากรู ปจะเห็นความแตกต่างระหว่างแผนการเรี ยน 3 ปี และ 4 ปี ในส่ วนที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม คือ ในแผนการเรี ยน 3 ปี
นักศึกษาเรี ยนวิชาเตรี ยมโครงการในภาคเรี ยนที่ 4 แล้วออกไปฝึ กงานสหกิจศึกษาในภาคเรี ยนที่ 5 แล้วกลับมาดําเนิ นโครงการในภาคเรี ยนที่ 6
ส่ วนแผนการเรี ยน 4 ปี นักศึกษาไปฝึ กงานสหกิจศึกษาในภาคเรี ยนที่ 6 แล้วกลับมาเรี ยนวิชาเตรี ยมโครงการและวิชาโครงการในภาคเรี ยนที่ 7
และ 8 ภาควิชาฯ สนับสนุนการนําปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาตั้งเป็ นหัวข้อโครงการอยูต่ ลอดระยะเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่หลักสู ตรที่มีเพียง
การฝึ กงานภาคฤดูร้อน 2 เดือน ระยะเวลาสองปี ที่ผา่ นคณาจารย์ในภาควิชาฯ พยายามสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
กล่าวคือ ให้นกั ศึกษาตั้งหัวข้อโครงการโดยนําปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ตนเองไปฝึ กงานสหกิจศึกษา โดยจากแผนการเรี ยน 4 ปี มีความ
ได้เปรี ยบมากกว่าในด้านความคุน้ เคยกับสถานประกอบการอยูแ่ ล้ว การขอนําปั ญหามาดําเนิ นโครงการต่อจึงมีความเป็ นไปได้มาก ส่ วนแผนการ
เรี ยน 3 ปี จะเกิดความร่ วมมือระยะยาวได้มกั จะผ่านมาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาที่รู้จกั กับสถานประกอบการโดยสถานประกอบการนําปั ญหามา
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ปรึ กษา แล้วอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูผ้ ลักดันให้เกิดหัวข้อโครงการและให้นกั ศึกษาได้เข้าไปฝึ กงานสหกิจศึกษา ข้อได้เปรี ยบของแผนการเรี ยนนี้
คือขณะที่นกั ศึกษาฝึ กงานสามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นได้เลย
ปี การศึกษา 2549 มีนกั ศึกษาดําเนินโครงการทั้งหมด 29 กลุ่ม 90 คนโดยแบ่งเป็ น ประเภทฮาร์ ดแวร์ 15 กลุ่ม และซอฟท์แวร์ 14 กลุ่ม
โดยเป็ น เป็ นโครงการที่ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 10 กลุ่ม โดยไม่มีโครงการที่ได้มาจากการฝึ กงานสหกิจศึกษาเลย ปี การศึกษา 2550 ที่ผา่ นมา
มีนกั ศึกษาดําเนินโครงการทั้งหมด 27 กลุ่ม 80 คนโดยแบ่งเป็ น ประเภทฮาร์ ดแวร์ 13 กลุ่ม และซอฟท์แวร์ 14 กลุ่ม โดยเป็ น เป็ นโครงการที่
ร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 9 กลุ่ม และ 2 จาก 9 กลุ่มเป็ นโครงการที่ได้มาจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2550 ที่ผา่ น
มา มีนกั ศึกษาขอสอบหัวข้อโครงการทั้งหมด 28 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มเป็ นโครงการที่เกิดจากการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมในการกําหนดหัวข้อ
และจะจัดส่ งนักศึกษาเข้าไปฝึ กงานสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรี ยนรู ้งาน
และสามารถเก็บข้อมูลในการดําเนินโครงการระหว่างฝึ กงาน และกลับมาดําเนิ นโครงการต่อในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 ทําให้เกิดความ
ร่ วมมือระยะยาวขึ้นจาก 1 ปี เป็ น 1 ปี ครึ่ ง รู ปที่ 6 แสดงกราฟแสดงจํานวนโครงการที่เกิดขึ้นภายหลังนักศึกษาผ่านการฝึ กงานระบบสหกิจศึกษา
ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี
35

30

จํานวนโครงการ

25

20

No. of projects
Ind-based project
Co-op project

15

10

5

0
2548

2549

2550

2551

ปีการศึกษา

รู ปที่ 6 แสดงกราฟแสดงจํานวนโครงการ
สิ่งที่ต้องคํานึงถึงสําหรับการสร้ างความร่ วมมือระยะยาว
หากต้องการสร้างความร่ วมมือระยะยาวระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย โดยเน้นการฝึ กงานสหกิจศึกษาและให้นกั ศึกษาดําเนิ น
โครงการ ณ สถานประกอบการที่ตนเองฝึ กงาน ควรต้องมีการคํานึ งถึงปั จจัยต่างดังนี้
1. การจัดแผนการเรี ยน การฝึ กงานสหกิจศึกษาใช้เวลาทั้งภาคการศึกษา หากจะให้นกั ศึกษาดําเนิ นโครงการหลังจากฝึ กงานสหกิจศึกษา
ถ้าสามารถตกลงกับสถานประกอบการในช่วงเวลาฝึ กงานได้ จะทําให้เกิดความต่อเนื่ องในการฝึ กงานและการดําเนิ นโครงการ และ
สามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการดําเนิ นโครงการได้ดว้ ย
2. ลําดับวิชา (Sequencing) สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการเรี ยนวิชาเตรี ยมโครงการ (Pre-project) ดังนั้นลําดับ
วิชาของ วิชาเตรี ยมโครงการ วิชาโครงการ และ การฝึ กงานสหกิจศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลกับความยากง่ายในการติดต่อสถาน
ประกอบการและความต่อเนื่องของการดําเนิ นงานของนักศึกษา จะเห็นว่า ถ้าลําดับวิชา เป็ น การฝึ กงานสหกิจศึกษา – วิชาเตรี ยม
โครงการ – วิชาโครงการ นักศึกษามีความคุน้ เคยกับสถานประกอบการอยูแ่ ล้ว การขอนําปั ญหาอุตสาหกรรมมาเป็ นหัวข้อโครงการ
สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับลําดับวิชาเป็ น วิชาเตรี ยมโครงการ – การฝึ กงานสหกิจศึกษา – วิชาโครงการ นักศึกษาต้องหา
สถานประกอบการที่สนใจรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานกับดําเนิ นโครงการทั้งสองอย่างจึงจะเกิดความร่ วมมือระยะยาวขึ้นได้
3. อาจารย์ที่ปรึ กษา การเกิดความร่ วมมือระยะยาวระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นบทบาทหลักหนึ่ ง
ความร่ วมมือระยะยาวในด้านการฝึ กงานสหกิจศึกษาและโครงการนั้น หากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการกับอาจารย์นิเทศสหกิจเป็ นคนๆ
เดียวกันจะเกิดความต่อเนื่องในการดูแลนักศึกษา นอกจากนั้นหากอาจารย์ที่ปรึ กษามีความสัมพันธ์กบั สถานประกอบการใดๆอยูแ่ ล้ว
อาจเชิญชวนให้เกิดความร่ วมมือระยะยาวได้มากยิง่ ขึ้น
4. ระยะเวลา จะเห็นว่าถ้าสามารถให้นกั ศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษาและดําเนิ นโครงการ ณ สถานประกอบการเดียวกัน ระยะเวลาที่มีการ
ติดต่องาน การพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษา พนักงานที่ปรึ กษา และตัวนักศึกษาเอง จะอยูใ่ นช่วง หนึ่งปี ถึงหนึ่งปี ครึ่ ง ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่า การฝึ กงานเพียง 4 เดือน หรื อ การทําโครงการอย่างเดียวเพียง 6-8 เดือน
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การสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนั้น ภาคอุตสาหกรรมสามารถมีส่วน
ช่วยในกระบวนการสร้างวิศวกร ผ่านโครงการฝึ กงานสหกิจศึกษา และการดําเนิ นโครงการของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี ประโยชน์ที่ได้รับแบ่งเป็ นสามส่ วนคือ 1) นักศึกษา ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์จากการไปปฏิบตั ิงาน การทํางาน
กับผูอ้ ื่น เกิดทักษะการทํางานเป็ นทีม และการสื่ อสาร ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 2) ภาคอุตสาหกรรมได้แรงงานที่มี
ทักษะความพร้อมระดับหนึ่ ง และ 3) สถาบันการศึกษา ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
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