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ถึงจุดเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 
เพื่อผลิตคนคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม

การทำาความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนา
ท่ีตอบสนองนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่ึงในนโยบายสำาคัญ          
ท่ีสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะต้องผลักดันให้เกิดผล
สำาเร็จโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตกำาลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

“ทรัพยากรมนุษย์ มีความสำาคัญ
อย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่
ปัจจุบันเรากลับขาดแคลนกำาลังคน
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกำาลังคน
ทางเทคนิคที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ
สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สวทน.) จึงให้ความสำาคัญ
กับการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงริเริ่มให้ 
องค์กรที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน 
ได้แก่ สถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้า
ที่ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงาน 
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นผู้ท่ีต้องการแรงงาน 
ซึ่ งที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนแรงงานทักษะและฝีมือ 
ทำาใ ห้ต้อง ส้ินเปลืองเวลาและงบ 
ประมาณเพ่ือใช้ฝึกอบรมบัณฑิตใหม่ 
เหล่าน้ีให้มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ 

สว่นหนว่ยงานภาครฐัในทีน่ี ้คอื สวทน. 
ได้ช่วยประสานระหว่างภาคผู้ผลิต
และภาคผู้ใช้กำาลังคนในกลุ่มนี้ โดย
เข้ามาร่วมคิดและร่วมวางหลักสูตร
และกระบวนการที่ใช้จัดการเรียน
การสอนไปจนถึงระบบการประเมิน
ผลโครงการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้น 
การแก้ปัญหาแบบตรงจุด” รศ.ดร.สมชาย 
ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. กล่าว

โ ค ร ง ก า รป ริ ญญาต รี ส หกิ จ
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงจัดการเรียนการสอน 
แบบบู รณาก า ร กั บ ก า รทำ า ง า น 
(Work-integrated Learning : WiL) 
จึงได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีบริษัท สยามมิชลิน จำากัด เป็น
บริษัทเอกชนนำาร่องผลิตบัณฑิตใน
โครงการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้ง 
5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มก.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(มอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 
น อกจ า กนี้ ยั ง มี โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต
ช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างแม่พิมพ์
อุตสาหกรรม ในรูปแบบ WiL ระหว่าง 
บริษัท สยามมิชลิน และมทร.ล้านนา 
โดยมี สวทน.เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา
ครูสำาหรับจัดการศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียน-โรงงาน 

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบ WiL ท่ีคาดว่าจะจัดเป็น 
หลักสูตรต่อไป เรามองไปท่ีอุตสาหกรรม
อาหาร เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม 
ท่ีต้องใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 
ซี่งเช่ือว่าตามมหาวิทยาลัยยังไม่มี
เครื่องจักรขนาดนั้น นักศึกษาจะได้ 
มีโอกาสเ รียนและปฏิบัติงานกับ 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารจริงๆ ทำาให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ สวทน.ยังมองไปถึงว่า 
การเปิดหลักสูตร WiL ระดับปริญญาโท
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับ
นักศึกษาที่จบจากโครงการนี้ด้วย

ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ University 
Project Manager บริษัท สยามมิชลิน 
จำากัด กล่าวว่า ในแต่ละปีบริษัทฯ ต้อง
เปิดรับผู้ ท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี 
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จำานวนมาก 
และพบว่าความไม่สอดคล้องกันระหว่าง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต 
และหลักสูตรการศึกษาทางวิศวกรรม
ในปัจจุบัน ทำาให้บัณฑิตใหม่เหล่านี้ 
มีปัญหาในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
เราจึงเริ่มคิดว่า มิชลิน ควรทำาอะไร
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้
บัณฑิตในสาขาวิศวกรรมท่ีเพิ่งจบ
การศึกษามีความพร้อมที่จะทำางาน
ให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทางบริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการนำาร่อง
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลกับ 

5 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เข้า
โครงการนี้ จะเปรียบเสมือนมาเรียน 
ปีสุดท้ายท่ีจะจบการศึกษากับเราใน 
เทอมแรกทุกคนจะอยู่กับโรงงาน     5  วัน 
เหมือนวิศวกรคนหนึ่ง แต่เทอมหลัง 
ทุกคนจะกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
สัปดาห์ละ 1 วัน  เมื่อนับเวลาทั้งหมด 
จะใช้เวลา 10 เดือน

อีกโครงการที่เรานำาร่อง คือ
โครงการสร้างช่างผลิตแม่พิมพ์ โดย
ร่วมมือกับทาง มทร.ล้านนา โดยมี
เป้าหมายท่ีจะนำาการทำางานจริงมาสร้าง 
นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยเรา
ให้นักศึกษาทำางานในสายการผลิต
เหมือนพนักงานในสายการผลิตคน
หนึ่ง แต่จะต้องเรียนวันละ 3 ชั่วโมง
หลังเลิกงาน และในหนึ่งปีเราจะมี 
การเรียนเต็มเวลา 3 เดือน การเรียน 

ด้วยวิธีการแบบน้ี ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานในสายการผลิตจริง จาก
การให้ความรู้และนักเรียนเกิดแรงจูงใจ 
ท่ีจะพัฒนาตัวเอง และทางมหาวิทยาลัย
เองก็ เ ริ่ มพัฒนากระบวนการจัด   
การเรียนการสอนแบบใหม่ ท่ีเน้น 
การทำางานจริง ซึ่งจากผลลัพธ์ที่เรา 
ได้รับจากนักศึกษาในโครงการรุ่นแรก 
จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน 
ว่ากระบวนการสร้างคนโดยพัฒนา 
การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำางานนี้ 
ให้ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
และเราเช่ือว่านวัตกรรมทางการศึกษา
ที่เราพัฒนาขึ้น จะช่วยสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนให้
กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้
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