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เมื่อ
การศึกษาเปิดโอกาสให้กลุ่มคนท�างานผู้ไม่มีปริญญา
สามารถใช้ประสบการณ์จากการท�างาน บวกกับความ 

มุ่งมั่นที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงาน สามารถน�ามาเทียบโอน
วฒุกิารศกึษาเพือ่เข้ารบัปรญิญาบตัรในระดบัปรญิญาตรไีด้และมาก
ไปกว่านั้นยังสามารถน�าประสบการณ์มาเทียบโอนวุฒการศึกษา
ระดับปริญญาโทได้อีกเช่นกัน

ความเจริญเตบิโตด้านจดัการศกึษาแบบเทยีบโอนการศกึษา 
โดยโครงการเทียบโอนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ 
ส.ส.ท. ลงนามบนัทกึความร่วมมอืจดัการศกึษาเทยีบโอนจากผลการ
ฝึกอบรมระดับปริญญาตรีร ่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี สาขาการจัดการผลิตทาง
อุตสาหกรรม ปริญญาบัตร อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต และจัดท�า
หลกัสตูรเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรมและ
เปิดรับนักศึกษาในระบบปี พ.ศ.2548 กระทั่งถึงปัจจุบันมีจ�านวนรุ่น 
16 รุ่น นักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ�านวน 60 คนและ
ทยอยเข้ารับพระราชทานเพิ่มขึ้น โดยได้รับความเชื่อถือจากทั้ง
นกัศกึษาและสถานประกอบการ กล่าวคอื โครงการท่ีนกัศกึษาจดัท�า
จะเป็นโครงการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการที่
นักศึกษาสังกัด เช่น โครงการลดต้นทุน โครงการพลังงาน โครงการ
เพิม่ผลติภาพ อ่ืนๆ โดยนกัศกึษาจะต้องบรูณาการความรูภ้าคทฤษฎี

โครงการเทียบโอนผลการฝึกอบรมรายวิชา

ต่อยอดความสำาเร็จ บูรณาการองค์ความรู้

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ระดับปริญญาโท

และปฏิบัติที่ตนเองได้รับทั้งห้องเรียนและการท�างานจัดท�าโครงการ 
เมื่อผ่านเกณฑ์ก�าหนดของมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถผ่านเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรได้ 

การพฒันาทรพัยากรบคุคลของ ส.ส.ท. ส่งเสรมิในด้านต่างๆ 
ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิต การพัฒนากระบวนการ
ท�างาน การอนรุกัษ์พลังงาน การควบคุมต้นทนุในด้านต่างๆ ของภาค
การผลิตในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อ
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการ
แข่งขันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ต้องการพัฒนา
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บุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท เพื่อสนับสนุน
อตุสาหกรรมภายในประเทศ สอดคล้องกบัสถานการณ์การแข่งขนัใน
อุตสาหกรรม

และด้วยความมุง่มัน่ ของ ส.ส.ท. ทีต้่องการให้บคุลากรของ
ประเทศไทยมีคุณภาพ ด้วยการสรรหาระบบการจัดการศึกษาร่วม
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงด้านผลิต
บุคลากร ยังมีการสนับสนุนนโยบายการสร้างเครือข่าย พันธมิตร
เพือ่ร่วมพฒันาให้มบีรกิารใหม่ๆ เพือ่บคุลากรทกุภาคอตุสาหกรรม
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับแนวหน้าและ
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศ

ส.ส.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
จดัการศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
(วศ.ม.)  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร  
ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ 
องค์รวมตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาโอกาสใหม่ ส�าหรับพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจทาง
วิศวกรรมของตนเองหรือขององค์การ ให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน
อย่างยัง่ยนืด้วยระบบแบบบรูณาการทางวศิวกรรมและวทิยาศาสตร์

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา นายก-
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญีปุ่น่) กล่าวถึงโครงการความร่วมมอื
ในครั้งน้ีว ่า จากความส�าเร็จของ
โครงการเทยีบโอนผลการฝึกอบรม สู่

การเทียบวุฒิปริญญาตรีที่ได ้เป ิด
โครงการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

เปิดรับนักศึกษาแล้ว 16 รุ่น มีจ�านวนนักศึกษา 
235 คน สามารถผ่านเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ�านวน 60 คน 
และมีนักศึกษาอยู่ในระบบเทียบโอนการศึกษาปริญญาตรี 162 คน 

ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินโครงการ ท�าให้เราได้ทราบว่า
หลักสูตรในลักษณะน้ีก�าลังเป็นท่ีต้องการของบุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม เน่ืองจากบุคลากรเหล่านั้นต้องการพัฒนาตนเองให้
เตบิโตและก้าวหน้าในสายงานของตนเอง จากความส�าเรจ็ทีน่กัศึกษา

ได้น�าโครงการที่จัดท�าไปเอื้อประโยชน์ต่อการท�างานและสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาสังกัด จึงท�าให้เกิดการต่อยอดความรู้ความ
สามารถโดยการต้องการเทียบโอนต่อในระดับปริญญาโท

“จำกควำมมุ่งมั่นด้ำนจัดกำรศึกษำระดับขั้นสูง รองรับกำร
เจริญเติบโตทำงด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมและรองรับประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน ( AEC: Asian Economics Community) ที่จะเปิด
ในวันที่ 1 มกรำคม 2558 หำกไม่ได้รับกำรจัดกำรทั้งระบบกำรศึกษำ 
กำรบรหิำรจดักำรและวำงแผนทีดี่ด้ำนสำขำวิชำดังกล่ำวก็อำจจะต้อง
มีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยและอื่นๆ ตำมมำ เนื่องจำก
มีกำรเข้ำหรือออกของกลุ่มแรงงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะประเทศไทยมี
พนักงำนที่เก่งมีควำมสำมำรถลักษณะทักษะงำนฝีมือประเภทต่ำงๆ 
ค่อนข้ำงมำก อำจจะต้องมกีำรเคล่ือนย้ำยเนือ่งจำกไม่สำมำรถแข่งขนั
ด้ำนเงินเดือน สวัสดิกำรที่รองรับได้” ผศ.ประยูร กล่าว

ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รอง
อธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศ-

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า การ
พฒันาทรพัยากรบคุคลของหลกัสตูร

ปริญญาโทนี้ สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทาง 

ส.ส.ท. น�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการองค์ความรู้เชิง
วิชาการขึ้นมาใหม่เป็นหลักสูตรแรก เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ความยัง่ยนื คอื หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยหลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนา
อตุสาหกรรมให้เข้มแขง็ด้วยการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยคีรอบคลมุ
การผลิต การใช้พลังงานและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
พัฒนาวัสดุเพื่อการผลิต การออกแบบและการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การเพิม่ผลผลิตสัมพนัธ์กับพลังงานและส่ิงแวดล้อม รวมถงึการ
พัฒนาด้าน Green Technology เป็นต้น

โดยมแีนวคดิส�าคญัและน�าไปสูก่ารด�าเนนิงาน ในการจัดการ



September 2012 ●  No. 189

31TPA news

Cover Story

31TPA news

Cover Story

ศกึษาตามหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ
อุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล 
นอกจากนี้ ยังต้องการให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน รวทั้งบุคลากรในภาค
อตุสาหกรรม หรอืนกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ หรอืได้รบัการอบรมจาก 
ส.ส.ท. สามารถน�าผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาเทียบ
โอนหน่วยกิต ซึ่งบุคลากรท่ีอยู่ในสถานประกอบการจะได้รับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท โดยใช้เวลาในการศึกษาต่อระหว่างท�างานที่น้อย
ลงและสูญเสียเวลาในการท�างานน้อยสุด เนื่องจากน�าผลเทียบโอน
วฒุจิากการฝึกอบรมท่ีสถานประกอบการด�าเนนิการจดั หรอืนโยบาย
ส่งเสริมการศึกษาขอผู้เรียน หรือการใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิด
ประโยชน์

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ คณะวิศว-
กรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร กล่าวเสริมว่า 
ขั้นต้นจะเริ่มจัดการศึกษาร่วมกันใน
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง 
ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการ

จดัการอุตสาหกรรม ร่วมกบั ส.ส.ท. เพือ่พฒันาบคุคลากรในด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาองค์กรโดยรวม 
เพือ่การแข่งขนั อาท ิการพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยการพฒันาวศิวกรเพือ่
การวจิยั พฒันากระบวนการผลติ พฒันาผลติภณัฑ์ทางวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น

จากนั้น ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบ
พิเศษ การจัดหลักสูตรเฉพาะทาง อาทิ 

โครงการ Mini – M.Eng. โครงการหลกัสตูรระยะสัน้ตามความ
จ�าเป็นของสถานประกอบการ โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติเพือ่
ความยั่งยืน โครงการประกันคุณภาพขององค์กรเพื่อความยั่งยืน 
เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีการพจิารณาและศกึษาความเป็นไปได้เพือ่หา
แนวทางพฒันาสถานประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เชงิการวจิยัและ
พัฒนาเพื่อการสร้างแบรนด์ ให้กับภาคเอกชนของไทยท่ีเป็น SMEs 
ให้แข่งขันได้ในเวที AEC อีกแนวทางหนึ่ง 

“ส�ำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
วศิวกรรมกำรจดักำรอตุสำหกรรมเพือ่ควำมย่ังยืน เรำมกีำรสร้ำงควำม
ร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงกับภำคเอกชน อำทิ เชญิผู้เชีย่วชำญ
มำเป็นอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร กำรเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อน�ำ
มำผลักดันงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งโครงกำรวิจัยและพัฒนำ ผสมผสำน 3 
องค์ประกอบ คือ มหำวิทยำลัย บริษัทเอกชน และแหล่งทุนวิจัยของ
รัฐบำล เรำจะผสมผสำน 3 ส่วนนี้ให้เกิดผลเป็นระยะๆ เพื่อให้มีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคอุตสำหกรรม 
ดงันัน้ โครงกำรส่งเสรมิวชิำกำร โครงกำรวจิยัและพฒันำทกุโครงกำร
จะต้องผ่ำนกำรศึกษำวิจัยตั้งต้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรก�ำหนด

โจทย์ได้ตรงกับควำมจริง ตอบปัญหำอุตสำหกรรมได้จริงและเพื่อ
ให้กำรก�ำหนดปัญหำที่มีควำมชัดเจนที่สุด ก่อนน�ำเสนอโครงกำร
ส�ำหรับด�ำเนินกำรพัฒนำในทุกโครงกำร ทั้งที่เป็นโครงกำรพัฒนำ
ทรพัยำกรบคุคลตำมโรงงำนต่ำงๆ โครงกำรพฒันำสถำนประกอบกำร 
โครงกำรวิจัยผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมเพื่อควำมย่ังยืน เป็นต้น เพื่อ
ช่วยเหลือทั้งภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรมและภำคอื่นๆ มำก
ขึ้น” ผศ.สุภัทรา กล่าว 

ผศ.ประยูร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ส�าหรับบทบาทหน้าที่
ของสมาคมฯ ในการเป็นผู้จัดการศึกษานั้น จะมุ่งเน้นกลุ่มวิชาเลือก
จ�านวน 9 วิชาเลือก จาก 36 หน่วยกิต โดยการเทียบโอนกับหัวข้อ 
อบรมหลายๆ หัวข้อ และต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 80% ของรายวิชา
ในหลักสูตร ปัจจุบันก�าลังร่างเพื่อจัดกลุ่มให้นักศึกษาเมื่อสมัครกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถน�ามาประกอบ
การเทียบโอนรายวิชาได้

ผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ จะเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์
บัณฑิต วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขั้นตอนการเป็นนักศึกษา
ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนเข้าในระบบการจัดการศึกษาของ
โครงการที่ ส.ส.ท. เมื่อเข้ามาในระบบของโครงการแล้ว นักศึกษา
สามารถเลือกระบบการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1 ท�าสอบ
วทิยานพินธ์ ไม่สามารถเทยีบโอนรายวชิาได้ ยกเว้นต้องการเพิม่ความ
รู้เพื่อประกอบการท�าวิทยานิพนธ์ เหมาะสมกับผู้บริหาร หรือผู้ศึกษา
ที่ไม่มีเวลาศึกษา แผน ก แบบ ก 2 หมวดวิชาก�าหนดท�าวิทยานิพนธ์ 
สอบวทิยานพินธ์ เหมาะส�าหรบัผูท้�างานทีต้่องการความรูเ้ชงิวิเคราะห์
เจาะลึกประเด็น แผน ข ศึกษาตามข้อก�าหนด สอบประมวลความรู้ 
ค้นคว้าและสอบข้อเขียนหรือปากเปล่า

ส�าหรับเรื่องของคุณภาพมหาบัณฑิตที่จบในโครงการนี้นั้น 
ผศ.สุภัทรา กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มี
แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแล้ว ยังมีความ
สามารถในการวิเคราะห์งานเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ส�าหรับ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต การ
พัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมและลดต้นทุนการผลิต ด้าน
พลงังาน การจดัการกระบวนการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างความสมดุล วัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้องค์กรมีผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง 

“ตลอดระยะเวลำผ่ำนมำของ ส.ส.ท. มุ่งมั่นและสนับสนุน
ด้ำนจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรในทุกด้ำนทั้งคน 
งำน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อมและจัดกำรพลังงำนที่
เป็นนโยบำยส�ำคัญของทุกระดับทีมงำนบริหำรและได้รณรงค์ต่อ
เนื่องมำทุกยุคสมัย กำรศึกษำภำครัฐและเอกชนในวงกว้ำงในด้ำน
น้ียิง่ท�ำให้เกดิกำรบรูณำกำรด้ำนกำรศึกษำเชิงลกึและกว้ำงต่อสังคม
ของประเทศและโดยรวมถึงทั่วโลกเช่นกัน” ผศ.ประยูร กล่าว TPA
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