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กลุ่ม
คนท�างานในภาคอุตสาหกรรมหลายท่าน อาจไม่เคยคิด
ว่าวนัหนึง่จะสามารถได้เพิม่วฒุทิางการศกึษา ทัง้ๆ ทีค่วาม

เป็นไปได้น้อยมาก บางท่านจบระดับ ปวส. มาหลายปี ท�างานในภาค
อตุสาหกรรม สถานประกอบการ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมานาน 
อายุก็มากขึ้น ต�าแหน่งก็ยังเท่าเดิมมิได้เปลี่ยน เพราะข้อจ�ากัดด้านวุฒิ
ทางการศึกษา นอกจากนั้น อาจมีความไม่พร้อมหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่อง
ปัญหาด้านการเงนิ การไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวั หรอืผูบ้งัคบั
บัญชา ต�าแหน่งทางการงานคงเดิม เงินเดือนก็เท่าเดิมจนเต็มเพดาน 
เดก็รุน่หลงัทีเ่พิง่จบระดบัปรญิญามาใหม่ๆ แต่ต้องมาเป็นหวัหน้าเรา รบั
ได้หรือไม่ได้ก็ต้องทนเป็นลูกน้องไปตลอด 

สังคมการท�างานในเมืองไทยยึดถือประกาศนียบัตรที่จบการ
ศกึษาเป็นหลกั การก�าหนดเงนิเดอืนข้ึนอยู่กับระดบัการศกึษา คนทีเ่รยีน
จบในระดบัทีส่งูย่อมได้รบัต�าแหน่งทีส่งู เงนิเดอืนกม็ากกว่า ซึง่จะมคีวาม
แตกต่างกบัทีต่่างประเทศ ซึง่เขาจะพจิารณาว่าท�างานเป็นหรอืไม่ แม้ว่า
จะเรียนจบในระดับที่สูง แต่ท�างานไม่เป็นหรือท�างานไม่เก่ง เขาก็ไม่รับ
เข้าท�างาน คนเก่ง คนที่มีความสามารถเท่านั้นจึงจะได้ท�างานใน
ต�าแหน่งที่ดีและเงินเดือนสูงๆ

ความฝันของเราๆ ท่านๆ ที่ได้เกริ่นน�ามาแต่ต้น ได้เริ่มมองเห็น
ชัดขึ้น เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 15 ก�าหนดให้การจัดการ

ศึกษามี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยและให้ผู้เรียนสามารถน�าผลการเรียนที่สะสมไว้มา
เทยีบโอนในระหว่างรปูแบบเดยีวกนั หรอืต่างรปูแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้
นอกระบบและอัธยาศัย จากการฝึกอาชีพ ประสบการณ์ชีวิต หรือจาก
ประสบการณ์การท�างานประกอบกับปัจจุบันโลกไร้พรมแดน เป็นยุด
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนาไป
อย่างรวดเร็วท�าให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสหาความรู้ได้
หลากหลายวิธี มีแหล่งให้ศึกษาหาความรู้ มีอุปกรณ์ช่วยในการศึกษา
หลากหลาย 

การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานการณ์ เช่น การท�างาน การพบปะ
สงัสรรค์ การเข้าร่วมกจิกรรม ชมรม กฬีาอาสาสมคัร กจิกรรมทางศาสนา
และสังคม ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดนอกชั้นเรียนดังกล่าว ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต จะช่วย
ให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะ จนได้วุฒิที่มีมาตรฐาน
แต่ละวิชาอย่างชัดเจน

การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นการยอมรบัผลการ
เรียนที่ได้จากประสบการณ์ ดังนั้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกัน
จัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นกัศกึษา ประชาชน สามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์มาขอรบัการ
เทยีบโอน เป็นส่วนหนึง่ของผลการเรยีนตามหลกัสตูร ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว

โครงการเทียบโอนผลการฝึกอบรมสู่การเทียบวุฒิปริญญาตรี 
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม 
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) เกดิขึน้จากความตัง้ใจทีเ่ปิด
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมให้กับกลุ่มคนอุตสาหกรรมที่ท�างานและ

ความส�าเร็จสร้างได้
ป.ตรี

ใช้ประสบการณ์เทียบโอน



No. 188 ●  August 2012

28 TPA news

Cover Story

TPA news28

ไม่สามารถเรียนต่อในภาคปกติและภาคพิเศษได้เต็มเวลา โดยเปิดรับ
นกัศกึษารุน่ 1 เมือ่ปลายปีของการศกึษา พ.ศ. 2546 และเปิดการศกึษา
เทียบโอนผลการฝึกอบรม พ.ศ.2547 กระทั่งรุ่นปัจจุบันรุ่น 16     

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่ง
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  กล่าวถึงความเป็น
มาตั้ งแต ่ เริ่มต ้นโครงการเมื่อป ี  พ.ศ.2546 
ว่า ผศ.ดร.ปานเพชร ชินนิทร คณบด ีคณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรุ ีน�าแนวคดิจากหลกัสตูรบรหิารการผลติของ
มหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบ
จัดการศกึษาร่วมกบัทมีคณาจารย์ของมหาวทิยาลยั

และ ส.ส.ท. โดยมวีตัถปุระสงค์ คอื เพือ่ให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสตูรการศกึษาทางไกล หรือหลกัสตู
รอื่นๆ ของ ส.ส.ท. สามารถน�าผลการฝึกอบรมไปใช้เทียบหน่วยกิตใน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ) ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

นอกจากนียั้งส่งเสรมิให้มกีารน�าความรูจ้ากการศกึษาไปประยกุต์
ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรมและน�าความรู้จากประสบการณ์ 
ความสามารถในการปฏบิตังิานจรงิสูร่ะบบการศกึษา ส่งเสรมิพฒันาให้
บคุลากรมทีกัษะในการค้นคว้า พฒันาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าโดยการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตรงกับหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
ส�าหรับปฏิบัติงานก็มีการแบ่งแยกงานอย่างชัดเจน 

ส�าหรับแนวทางปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
ร่วมมือในระดับปริญญาตรีนั้น ผศ.ประยูร ได้ให้รายละเอียดต่อว่า ทาง 
ส.ส.ท. จะท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการจดัหลกัสตูรการอบรมและสมัมนา รวม
ท้ังท�าหน้าที่ด�าเนินการจัดการฝึกอบรม ตามหัวข้อวิชาที่บรรจุใน
หลักสูตรทั้งภายในสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือภายใน
สถานประกอบการของนักศึกษา กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม หรือสถานที่
ก�าหนดไว้ให้เป็นแหล่งการเรยีนรู ้ท�าหน้าทีค่วบคมุ จัดการระบบคณุภาพ
การฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ วัดผลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จากสรุปแบบสอบถามแต่ละหัวข้อการอบรมและสัมมนา หรือแต่ละ
รายวชิาและจดัท�าใบรบัรองผลการฝึกอบรมส�าหรบัผูท้ีผ่่านการฝึกอบรม 
โดยใช้แบบทดสอบที่จัดท�าร่วมกัน เพื่อเก็บสะสมไว้เทียบโอนหน่วยกิต
ของรายวิชา

นอกจากนั้นยังสนับสนุนสถานที่การจัดประชุมร่วมระหว่าง 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  และคณะผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

“ปัจจัยส�าคัญของความเจริญเติบโตด้านจัดการศึกษาแบบ
เทียบโอนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเชื่อถือทั้งนักศึกษา
และสถานประกอบการ คือ โครงการที่นักศึกษาจัดท�าจะเป็นโครงการ
เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการที่นักศึกษาสังกัด เช่น 

โครงการลดต้นทุน โครงการพลังงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพ อื่นๆ   โดย
นักศึกษาจะต้องบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตนเองได้รับ
ทั้งห้องเรียนและการท�างานจัดท�าโครงการ เมื่อผ่านเกณฑ์ก�าหนดของ
มหาวิทยาลัย ก็จะสามารถผ่านเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้” 
ผศ.ประยูร กล่าว

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเทค-โนโลยรีาชมงคลธัญบุร ีผูบ้กุเบกิ
โครงการเทียบโอนผลการฝึกอบรมสู่การเทียบวุฒิ
ปรญิญาตร ีพร้อมผลกัดนัให้หลกัสตูรฝึกอบรมของ 
ส.ส.ท. และการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยซันโน 
เข้าสู่ระบบการเทียบโอนฯ กระทั่งเติบโตเป็นการ
ศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวถึง แรงจูงใจที่ต้องการ
พัฒนาคนสายอาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

เพราะเนือ่งมาจากได้เคยเป็นทีป่รกึษาให้กบัสถานประกอบการ แล้วพบ
ว่าผูท้ีท่�างานในสถานประกอบการนัน้ต้องการพฒันาตวัเอง ซึง่แต่ละคน
อาจจบการศึกษาไม่เท่ากัน สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ ค่านิยมด้านการ
ศึกษาของไทยให้ความส�าคัญผู้ที่จบระดับปริญญา แต่ในต่างประเทศ
เขาดูที่การท�างาน เพราะการท�างานเป็นการพัฒนาตนเอง ส่วนใหญ่จะ
พบว่าผู้ที่เรียนจบระดับไฮสคูลจะต้องเข้าสู่การท�างานก่อน จึงกลับมา
เรียนต่อในระดับปริญญา เพื่อเขาจะได้น�าความรู้ประสบการณ์จาการ
ท�างานมาพัฒนาการเรียน กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบของ Learning by 
doing การท�างานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวต่อว่า การเรยีน การสอนในปัจจุบันเปิด
โอกาสอย่างมาก ไม่จ�ากดัเพยีงแค่การนัง่เรยีนในชัน้เรยีนเท่าน้ัน ผู้เรียน
สามารถเรียนจากประสบการณ์จริง เรียนจากของจริง และจากที่ได้เข้า
มาเป็นวิทยากรในหลกัสตูรฝึกอบรมให้กับทาง ส.ส.ท. พบว่า ผูท้ีม่าเรยีน 
หรอืมาอบรม เขาน�าไปใช้ในงานจรงิๆ แต่เนือ่งจากขาดองค์ความรู้พวก
นี ้เขาเลยต้องการองค์ความรูพ้วกนีไ้ปท�างาน ถอืได้ว่ากระบวนการเรยีน 
การฝึกอบรมของ ส.ส.ท. สามารถออกแบบหลกัสตูรให้ตรงกบังานจริงๆ 

“หลักสูตรในลักษณะนี้ก็เป็นความต้องการ ฉะนั้นถ้าจะผลิต
บุคลากรให้มีความสามารถ มหาวิทยาลัยควรจะหยิบหลักสูตรนี้ไป
พัฒนา ผมยอมรบัว่าประสทิธิภาพของการเรยีน การอบรมที ่ส.ส.ท. แล้ว
ประสบความส�าเรจ็ จงึเกดิโครงการเทยีบโอนกบั ส.ส.ท. และมีพรบ.การ
ศึกษารองรับ”

ทางด้าน ดร.อร่ามศรี อาภาอดุล รอง-
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรุ ีอกีหนึง่ในผูร่้วมบกุเบกิโครงการเทยีบโอนฯ 
ให้รายละเอียดถึงการจัดการด้านการศึกษาว่า มี
การเริ่มท�าหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2546  หลังจากที่มี
การประกาศในเรือ่งของการเทยีบโอนทีส่ามารถน�า
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การเทยีบโอนเข้ามาใช้ได้ การเทยีบโอน
มีตั้งแต่การเทียบโอนความรู้ การเทียบ
โอนประสบการณ์ เข้ามาสูก่ารศกึษาได้ 
โดยการท�าหลักสูตรจะมีผู้ร่วมจัดท�า
หลักสูตร 3 ฝ่ายด้วยกัน ประกอบด้วย 
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรุ ีและสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการต้องบอกความ
ต้องการที่จะให้คนของเขาเป็นอย่างไร ซึ่งหลักสูตรที่ได้ออกมาจะไม่
เหมือนกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยทั่วไป เพราะจะมีส่วนของภาค
อุตสาหกรรม สถานประกอบการด้วย

“ขัน้ตอนการเข้าโครงการ ผูเ้รยีนสามารถสมัครเรยีนได้ที ่ส.ส.ท. 
พร้อมทัง้ลงทะเบยีนเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับรุ ีและมาอบรมเกบ็หน่วยกติให้ครบตามหลกัสตูรที ่ส.ส.ท. แล้วเรา
เทียบโอนประสบการณ์ให้เขา”

ดร.อร่ามศร ีกล่าวต่อว่า โครงการนีเ้น้นในสาขาการจัดการผลติ
ทางอตุสาหกรรม/ครศุาสตร์อตุสาหกรรม เนือ่งจากภาคอตุสาหกรรมการ
ผลิตของโรงงานในประเทศไทย บุคคลากรส่วนใหญ่มากกว่า 50% อยู่ใน
สายการผลิต มากกว่าจะอยู่ในการเป็นผู้บริหาร อีกทั้งโครงการนี้มุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาบุคคลากรในสายการผลิตให้มีโอกาสเติบโต เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ ปวส. มีประสบการณ์ท�างานและควรที่
จะมีโอกาสเรียนรู้จากการท�างานจริง 

ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวเสริมว่า โครงการนี้ต้องการให้ผู้ที่จบ
ระดับ ปวส. ได้มีโอกาสเติบโต ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ แต่
อาจไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เมื่อเขาได้มีโอกาสเรียนต่อ เขาควรจะมี
โอกาสเรียนรู้จากการท�างานจริง อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น ต้องเทียบ
ประสบการณ์ได้ ฉะนั้นตรงนี้เน้นผู้ที่จบ ปวส. และโครงสร้างหลักสูตร
เน้นหลัก คือ Productivity, Quality, Safety, Problem solving, Team-
work, Leadership โดยที่ผู้เรียนท�างานด้านใด ก็ใช้ตัวนั้นเป็นความ
ช�านาญเฉพาะทาง 

ผศ.ดร.ปานเพชร และ ดร.อร่ามศรี ได้ให้รายละเอียดถึง
ประโยชน์ของ โครงการนี้ว่า โครงการเทียบโอนผลการฝึกอบรม จุดเด่น
อยู่ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า อยากเรียนก็
เรียน ไม่อยากเรียนก็ไม่มา แต่ความหมายที่แท้จริงคือ มีความรู้ด้านใด
ต้องการเทียบโอนอะไร ตามอัธยาศัย หลักสูตรนี้เป็นการเปิดโอกาสให้
คนท�างานในสายอาชพี เพราะให้ระยะเวลา 6-8 ปี คอื เม่ือมีความพร้อม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา หรือทุนทรัพย์ สามารถมาเข้าอบรมเก็บ
หน่วยกิตให้ได้ตามโครงสร้าง 

และเมื่อเก็บหน่วยกิตได้ครบตามโครงสร้างแล้ว ผู้เรียนจะต้อง
ท�าโปรเจคลักษณะเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ แต่ท�าเป็นกลุ่มและต้อง
สามารถใช้ในงานของตนเองได้จรงิ ใช้แก้ปัญหาในโรงงาน เช่น ถ้าก�าลงั
ท�าไคเซ็นในโรงงานอยู่ สามารถหยิบไคเซ็นนั้นมาพัฒนา ต้องมีข้อมูล
ย้อนหลัง พัฒนาเรื่องคน พัฒนาเรื่องเครื่อง ฯลฯ จึงสามารถเทียบโอน
และเข้าสู่กระบวนการรับปริญญาได้

“เรามวีธิเีรยีน 4 วธิ ีคอื 1. น�าประสบการณ์มาเทยีบโอน 2. เรยีน
ด้วยการอบรม 3. เรยีนด้วยทางไกล ร่วมกบัมหาวทิยาลยัซนัโน ของญีปุ่น่ 
และ 4. ท�ากิจกรรม ทั้งหมดนี้เราใช้การบูรณาการทั้ง 4 วิธีมารวมกัน 
แล้วแต่รายวิชา”  

นอกจากนัน้ โครงการนียั้งสามารถน�าหลกัสตูรอบรมมาเกบ็เป็น
หน่วยกิต โดยหลักสูตรฝึกอบรมนั้น จะต้องเป็นหลักสูตรของ ส.ส.ท. 

เท่านั้น เนื่องจากตอนที่พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา มีการน�าหลักสูตรฝึก
อบรมของ ส.ส.ท. เข้ามา ฉะนัน้หลกัสตูรการเรยีน การสอน จะสอดคล้อง
กับทาง ส.ส.ท. ยกเว้น ส.ส.ท. พัฒนาหลักสูตรใหม่แต่หลักสูตรของ
โครงการยังไม่ได้ปรับ แต่ยังสามารถจะหยิบเนื้อหามาเปรียบเทียบกัน
ได้ หากเนื้อหาเหมือนกัน 80% เราก็จะสามารถน�าหลักสูตรนี้เข้ามาได้  

ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวเสริมว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับ
หลกัสตูร ทกุวนันีจ้ะมเีครือ่งมอืใหม่ๆ เกดิขึน้ทีน่�าเข้ามาใช้ในโรงงาน อาทิ 
TPS, Lean เมื่อก่อนเราไม่เคยกล่าวถึง ตอนนี้เราก็หยิบมากล่าวถึงใน
หลักสูตร โดยที่หลักสูตรทั้งหลาย เป็นการพัฒนามาจากพื้นฐานของ
กระบวนการผลิตทั้งหมดแล้วน�ามาบูรณาการทุกเรื่องให้เข้ากับยุคสมัย

ผศ.ประยรู กล่าวเพ่ิมเตมิว่า โครงการเทยีบโอนผลการฝึกอบรม
สูก่ารเทยีบวุฒปิรญิญาตร ีอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาการจดัการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษารุ่น 1 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 16 
มีจ�านวนนักศึกษา 235 คน และผ่านการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรจ�านวน 60 คน และมีนักศึกษาอยู่ในระบบเทียบโอนการศึกษาฯ 
จ�านวน 162 คน 

“หวัใจหลกัของ ส.ส.ท. มุง่มัน่และสรรหาระบบจดัการศกึษาร่วม
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงด้านผลิตบุคลากรที่
มีคุณภาพแล้ว สมาคมฯ ยังมีส่วนสนับสนุนนโยบายการสร้างเครือข่าย 
พันธมิตรเพื่อร ่วมพัฒนาให้มีบริการใหม่ๆ เพื่อบุคลากรทุกภาค
อตุสาหกรรมสามารถพัฒนาศกัยภาพของตนเองในระดบัแนวหน้าและ
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยการฝึกอบรม เทียบ
โอนประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลและ
เหนอือืน่ใด สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน่) ยังท�าหน้าทีเ่ป็นแกน
กลางหลักประสานงานให้มีการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ตามนโยบาย
ของผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. เผยแพร่
วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ และกลยุทธ์ส�าคัญ คือ การพัฒนาสร้าง
สินค้าและบริการใหม่ การสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมพัฒนา การปรับปรุง
นวัตกรรมและประสิทธิภาพองค์การ การพัฒนาการเรียนรู้และวัฒน-
ธรรมองค์การ การรักษาความสามารถในการเติบโต” ผศ.ประยูร กล่าว

โครงการเทียบโอนผลการฝึกอบรมสู่การเทียบวุฒิปริญญาตรี 
เป็นโครงการทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากสถานประกอบการ ภาคอตุสาหกรรม 
หน่วยงานต่างๆ และสงัคมทัว่ไป การต่อยอดความรูค้วามสามารถทีเ่พิม่
ขึ้น จากระยะเวลาของการท�างานในสถานประกอบการ ท�าให้มีประสบ-
การณ์และความช�านาญในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง การขาดปรญิญาบตัรทางการ
ศึกษา อาจท�าให้ขาดโอกาสในต�าแหน่งที่สูงข้ึนในสถานประกอบการ 
เพียงแต่ใช้เวลาไม่นานนัก อาศัยความรู้เดิมบวกกับประสบการณ์จาก
การท�างานและความรู้เพ่ิมเติมจาการฝึกอบรม ในระยะเวลาที่ก�าหนด 
เพยีงเท่านีก้ส็ามารถเพิม่โอกาสและเส้นทางในการเปลีย่นชวีติ การเลือ่น
ต�าแหน่ง ถือเป็นความส�าเร็จที่สร้างได้ด้วยตนเอง TPA
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