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มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและเครือขาย
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)

ของสถาบันราชภัฏ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)

โดย รองศาสตราจารยบุญชัด  เนติศักดิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏลํ าปาง

1. บทนํ า
ดวยความเชื่อวาโลกอนาคตจะปราศจากพรมแดนอยางสิ้นเชิง ทุกผูคนตางเชื้อชาติจะเทาเทียมกัน  ไมแบง

แยก  อยูกันอยางอิสระและมีความสุข   ปจจัยที่ทุกคนตองใชรวมกันคือ  ระบบอัตโนมัติและภาษา  ปจจุบันทุกอยาง
มีแนวโนมเขาสูความเปนสากลมากขึ้น   คนไทยขายสินคาไดทั่วโลก  คนไทยสั่งสินคาจากหลาย  ๆ  แหงในโลกมา
ใช  คนไทยสงตัวเองออกหรือเอกซพอรตตัวเองออกไปแตงงานกับชาวตางชาติและอาศัยอยูในประเทศนั้นหรือ
จํ านวนไมนอยอิมพอรตสั่งสามีหรือภรรยาโดยตรงจากตางประเทศผานทางระบบอินเทอรเนต  เหตุการณทํ านอง
เดียวกันนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกที่มีการสื่อสารกันดวยภาษาทั้งการเขียนและการพูดของคนตางเชื้อชาติกัน
ไดอยางไมนาเชื่อ  ภายใตระบบอัตโนมัติที่เรียกกันทั่วไปวาคอมพิวเตอรหรือเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีบานหลังใหญโตในชนบทจํ านวนหลายหลังพรอมรถสปอรตเอนกประสงคขับเคลื่อนสี่ลอ (SUV 4 X 4
W) ติดเทอรโบแรงมาสูง คันโก จอดอยูในโรงรถ  สิ่งเหลานี้สรางและซื้อจากผลพวงการขายแรงงานในตางประเทศ

แลววันหนึ่งมีผูโดยสารจํ านวน  300 - 400 คน  เชาเหมาลํ าเครื่องบินของการบินไทยจากไตหวันมาลงที่
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่ไมใชกรุงเทพฯ  ซึ่งผูเชาคือคนบานนอก  คนชนบท  เพียงเพื่อตองการกลับมาเที่ยว
เทศกาลสงกรานตที่บานเกิดใหทันเวลาพรอมพกพาเอาเงินตราตางประเทศมาดวยมหาศาล

“สวัสดีครับอาจารย  ผมศิษยเกาเอกไฟฟาครับ  ผมจบอนุปริญญา  เมื่อ 2  ปที่แลว  ผมไมไดเรียนตอ  เลย
ไปไตหวัน  อยูโรงงาน  ผมมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอรอยูบางอาศัยเรียนรูเร็ว  ตอนนี้กินสูงกวาปริญญาตรี  โรงงานเขา
ขณะนี้เริ่มเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอล  ควบคุมและตรวจสอบ  ต้ังคาควบคุม  ทํ าไดหลายจุดผานทางโนตบุค หรือ
ปาลม  เพื่อนผมคนหนึ่งทํ าในโรงงานอยูสิงคโปร  อีกคนหนึ่งอยูที่เยอรมัน  นี้ถาผมภาษาดีกวานี้วาจะไปเยอรมัน
เหมือนกัน  เงินดีครับ  พวกที่อยูกรุงเทพฯ ก็มีหลายคน แตพวกเขาบนวาเขาออนภาษาและไมเปนคอมฯ ก็ดีครับอยู
ใกลบานและเงินก็ดีกวางานอยางอื่น”  นี่คือเหตุการณครั้งที่ศิษยเกาเขาเขามาทักทายอาจารยแลวเลาใหฟง

เพื่อใหแนใจผูเขียนไดตรวจความตองการตํ าแหนงงานในประเทศพบวามีความตองการ  นักคอมพิวเตอร
(เชน วท.บ.คอมพิวเตอร) คอนขางมาก แตมักจะตามดวยประสบการณและความสามารถดานภาษาอังกฤษขั้นสื่อ
สาร ฟง พูด  อาน  เขียนไดดีเสมอ  และเมื่อตรวจไปถึงสิงคโปร  ออสเตรเลีย  เยอรมัน  จะพบวามีความตองการคน
ทํ างานที่มีความรูคอมพิวเตอรเปนจํ านวนมากเชนกัน
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เมื่อถึงตรงนี้เราสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ที่จะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏในอีก
ไมก่ีวันขางหนา มหาวิทยาลัยแหงความหวังและที่พ่ึงของคนใกลไกลเมืองหลวง คิดอะไร  ทํ าอะไร  ทรัพยากร
บุคคลของเราในทองถิ่นจะมีคุณสมบัติตามความตองการของลูกคาไดอยางไร   จะใสอะไรใหคนที่เปนทรัพยากร
อยูในทองถิ่นมีมูลคาเพิ่ม  เพื่อการแขงขัน  การไดงานและสรางงานราคาแพงเขาสูความเปนสากลในโลกยุคใหมที่
ไรพรมแดน  หรือเราจะยังพอใจในวัตถุดิบที่ยังไมแปรรูป  มูลคาตํ่ า นี่แหละคือที่มาของการเปดสอนโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  ที่สถาบันราชภัฏลํ าปาง   เมื่อเราไดคิดแลววามีทางเปนไปได

2. เหลียวแลหลัง : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร / ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
สถาบันราชภัฏนับไดวาเปนผูนํ า ผูบุกเบิกการผลิตบัณฑิตทางดานครุศาสตรคอมพิวเตอรและวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ค.บ. และ วท.บ.) กอนหนามหาวิทยาลัย  หากจะยอนไปดูวาขณะที่เราเปดสอนครั้งแรก ๆ  นั้น  เมื่อ
เกือบ  20  ปที่แลว  เราพรอมแคไหน   บุคลากร  วัสดุ   ครุภัณฑ  ตอบไดวาไมพรอมเลย   คุณวุฒิของบุคลากรเราไม
มี  แตถาเราไมเริ่มจะเกิดไดอยางไร   เชนเดียวกันหากมีคํ าถามวาในโลกนี้ปริญญาตรีคนแรกใครสอน   ปริญญาเอก
คนแรกใครสอน  หรือศาสตราจารยคนแรกใครอานผลงานเขาและแตงตั้ง  บัณฑิตคอมพิวเตอรของเรารุนแรกอาจ
จะไมไดสอนโดยอาจารยสายคอมพิวเตอร สวนใหญผูสอนจะมาจากอุตสาหกรรมศิลป  ไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส  และคณิตศาสตร  ผูเขียนไมมีวุฒิทางคอมพิวเตอร แตก็มีสวนรวมกอต้ังและรวมสอนนักศึกษาคอมพิวเตอร
ในรุนแรกในวิชาดิจิตอลและภาษาแอสเซมบลี ซึ่งสามารถทํ าไดและเปนการวางแนวทางที่ถูกตอง ตอเมื่อเราผลิต
บัณฑิตรุนแรกได  จึงมีอาจารยคอมพิวเตอรสายตรงและไดขยายการเพิ่มคุณวุฒิถึงปริญญาโท  ซึ่งกวาศักยภาพจะ
พรอมก็กินเวลาหลายป

เราตองตอสูทั้งภายในราชภัฏเอง ทั้งตํ าแหนงอาจารยใหม จํ านวนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ กวาจะเปนที่
ยอมรับและเติบโตมาได  ปจจุบันการตอสูอาจจะยังคงอยูตอไป สวนทางดานการแขงขัน  ตํ าแหนงงานภายนอกนั้น  
นับวาโชคดีที่เราผลิตบัณฑิตทางคอมพิวเตอรไดกอนใคร  เราจึงมีบัณฑิตที่เปนผลผลิตของราชภัฏ  เปนครูบา
อาจารยคอนขางมาก  เปนนักคอมพิวเตอร  กระจายแทรกอยูในบริษัท  หางราน  สถานประกอบการ   ของรัฐและ
เอกชนจํ านวนไมนอย  วุฒิ  วท.บ. คอมพิวเตอร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร  เปนที่รูจักของสังคมและมีตํ าแหนงงาน
รองรับ  นี่คือจุดแข็งอยางหนึ่งของ  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรของสถาบันราชภัฏ

3. มองปจจุบัน : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)

เปนอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของราชภัฏที่ผูพัฒนาหลักสูตรมีวิสัยทัศนกวางไกล   ไดคิดและพัฒนาหลัก
สูตรคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมออกมาใชได  (กอนมหาวิทยาลัยอีกเชยเคย) หากจะมีมหาวิทยาลัยใดทํ าตามหลังเรา
เขาอาจจะนึกอายอยูไมนอย  อยางเกงเขาอาจจะเปด  ปริญญาโทเพื่อดักรอผลผลิตของเราไปตอยอด

3.1 มองที่หลักสูตร  อะไร ? ที่จะทํ าใหเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
โครงสรางทั่วไปของหลักสูตรยังมีมาตรฐานจํ านวนหนวยกิตเทากับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงอื่น (ไมนอยกวา
80 หนวยกิต) เราสามารถบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะดานและฝกประสบการณ 50 หนวยกิต (เนื้อหา 42 น.ก.
ปรับพื้น 3 น.ก. และฝกประสบการณ 5 น.ก.)  นั่นก็คือหากเราเปดสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงใดแขนงหนึ่ง
อยูแลว  เหลือเพียงจัดการกับกลุมวิชาเอก 50 หนวยกิต  ก็สามารถจะเปดสอนได  รายวิชา 50 หนวยกิตนี่แหละที่เรา
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จะใสความเปนคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมใหแกบัณฑิต  ซึ่งก็มีรายวิชาใหเลือกอยูพอสมควร  ดังนั้นการเลือกราย
วิชาที่ไมเหมือนกันของสถาบันราชภัฏแตละแหงที่เปดสอน  นาจะสงผลถึงความสามารถหรือคุณลักษณะบัณฑิต
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรมที่ผลิตออกมาใหแตกตางกันดวย

3.2 มองความพรอม   เปนธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของสถาบันราชภัฏ  ทุกอยางเริ่มตนไดดวยความ
ไมพรอมนี่แหละคือความสามารถ  บุคลากร  เครื่องมือ  ครุภัณฑ  งบประมาณ  การยอมรับ  การเห็นชอบและการ
สนับสนุนจากฝายบริหาร  แตละสถาบันราชภัฏไมนาจะสุดสวย  แนนอนที่สุด  บุคลากรวุฒิปริญญาโท  วท.บ.
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรมไมนาจะมีที่สถาบันราชภัฏใด        การจะหาบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญสายตรง
ในตอนเริ่มตนนี้คงจะไมได นั่นก็คือการเริ่มตนคงตองอาศัยศักยภาพของบุคลากรที่ใกลเคียง เชน จากโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร  โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส   โปรแกรมวิชาไฟฟา  ศูนยคอมพิวเตอร  หรือจากสวนอื่นของ
สถาบัน หรือแมกระทั่งบุคคลภายนอกและตางสถาบันมาใชเพื่อเปนศักยภาพที่จะเอื้อใหการเปดสอนเบื้องตนได
โดยขอเท็จจริงก็คือเราจะใชบุคลากรหลากหลายมาสรางบัณฑิตคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  ในทํ านองเดียวกับการ
สรางบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรในอดีตเริ่มตนนั่นเอง

3.3 มองจุดเดนของหลักสูตร  นอกเหนือจากวิชาเฉพาะดานแลว หลักสูตรยังใสกลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เขามา 9 หนวยกิต วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถบริหารจัดการองคการได เขาใจเกี่ยวกับการทํ าธุรกิจ นับวาเปนจุด
เดนของหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เตรียมบัณฑิตใหมีแนวคิดเปนผูจัดการหรือเปนเจาของผูประกอบการ
ธุรกิจไดในอนาคต

มาถึงจุดนี้สถาบันราชภัฏที่เปดสอนคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมจะรูสึกภูมิใจวาคิดถูกแลว  เริ่มตนเหมาะ
สมแลว   สวนสถาบันราชภัฏอื่นที่ยังไมเปดทานจะมีแนวทางการตัดสินใจและมีองคประกอบชวยตัดสินใจมากขึ้น

4.  มาตรฐาน : คุณภาพ : การรับประกัน
  คุณภาพ ในที่นี้จะหมายความถึงความพึงพอใจตรงตามที่ลูกคาตองการ ในแงความอยูรอดของโปรแกรม

วิชา ความสนใจของผูสมัครเขาเรียนจํ านวนมากจะแสดงถึงความพึงพอใจที่จะดึงดูดใหเขาเรียนอยางนอยก็คือช่ือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม      แตเมื่อสมัครเขามาเปนนักศึกษาแลวจะกลายเปนตัวปอนของกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต  และเมื่อไดผลผลิตที่เปนบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมออกไป  คุณภาพจึงหมาย
ถึง  ความพึงพอใจตรงตามความตองการ ถูกใจผูใชบัณฑิต   ถูกใจนายจาง  หรือเจาของสถานประกอบการ

ในสภาพปจจุบันของราชภัฏ  เรายังไมมีบัณฑิต  วท.บ.  คอมพิวเตอรอุตสาหกรรมจบการศึกษา จึงยังไมมี
การใชงานบัณฑิต  เราอยูในกระบวนการสรางบัณฑิตภายใตความเชื่อวาจะมีคุณภาพตามรายวิชาที่เราเลือกสอน
และจัดมวลประสบการณใหนักศึกษา  ซึ่งยอมแตกตางกันไปในแตละสถาบันราชภัฏที่เปดสอน

เมื่อมีคํ าถามวา จะมั่นใจไดอยางไรวาบัณฑิตคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมที่ผลิตออกไปมี คุณภาพดีพอ  และ
เปนที่ถูกใจของผูใช  หรือจะตอบตัวปอนที่เปนนักศึกษาของเราไดอยางมั่นใจไดไหมวา  เมื่อเขามาเรียนแลวจะมี
กระบวนการหลอหลอมเขา   ดวยการใชบุคลากร  เครื่องมือ  อุปกรณ   วิธีการ  และสิ่งแวดลอมที่จะสงผลใหผูเรียน
เรียนอยางมีความสุข  และไดคุณภาพตรงตามที่กํ าหนด  ซึ่งนี่แหละที่กฎหมายตองบังคับควบคุมใหมีการประกัน
คุณภาพ  โดยคุณภาพตองผานเกณฑขั้นตํ่ าที่ยอมไดอยางเทาเทียมกัน  ใกลเคียงกัน  ในทุกสถาบันที่ผลิตบัณฑิต
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เมื่อการผลิตบัณฑิตของทุกสถาบันราชภัฏมีคุณภาพผานเกณฑเดียวกัน   ก็จะแสดงวาไดมาตรฐานเดียวกัน  เชน
บัณฑิตคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมของสถาบันราชภัฏทุกแหง  จะสามารถทํ าอะไรไดบาง  เปนเกณฑขั้นตํ่ า  เรา
กํ าหนดเหมือนกันไวเปนมาตรฐาน แตอาจจะมีราชภัฏบางแหงทํ าเกินมาตรฐานก็ได ซึ่งก็จะดีขึ้นไปอีก

5. มาตรฐานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
มาตรฐานนาจะหมายถึงเกณฑขั้นตํ่ าที่ผูผลิตไดคุยโวเอาไว  ในโลกนี้มีมาตรฐานจิปาถะ โดยเฉพาะพวก

ฝรั่งชอบกํ าหนดเปนตัวเลข  ของอยางเดียวกัน  ยี่หอเดียวกัน  ผลิตจากหลายแหง  เมื่อนํ ามาเทียบกันจะตองเหมือน
กัน  หากทดสอบหรือตรวจสอบจะตองผานเกณฑขั้นตํ่ าเหมือนกัน  เชน  คุณภาพและรสชาดของบะหมี่ยี่หอองค
ชายแปดที่ลํ าปาง  กับที่ภูเก็ต หรือกับที่กรุงเทพฯ  จะเหมือนกัน  มีสวนประกอบจํ านวนลูกช้ินและถั่วงอกเทากัน
อรอยเหมือนกันเพราะใชสูตรเดียวกัน  ทํ านองเดียวกันถากินแลวทองเสียก็คงตองทองเสียดวยกันทั้งหมดไมวาจะ
กินจากสาขาไหน

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมของสถาบันราชภัฏทุกแหงที่ทํ าการผลิตบัณฑิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมโดยใชหลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ  ตองไดบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตร
ฐานใกลเคียงกัน

มาตรฐานมาจากไหน ?  ใครกํ าหนด
1. ผูผลิตแตละรายกํ าหนดเองตามความสามารถที่ผลิตได
2. ผูผลิตหลายรายรวมกลุมกันกํ าหนดมาตรฐานกลางเพื่อทํ าใหเหมือนกัน
3. ลูกคา  หรือผูใชงานเปนผูกํ าหนดใหมีมาตรฐานตามที่เขาตองการ
4. สมาคมหรือองคกรที่ดูแลคุมครอง (กีดกัน) เปนผูกํ าหนด
5. รัฐบาลหรือกฎหมายกํ าหนดไว

กรณีการผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมของสถาบันราชภัฏ จํ าเปนจะตองไดมาตรฐาน
เทาเทียมกันทุกแหง  ซึ่งตองทํ าตามกฎหมายประกันคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการผลิตได
ไมต่ํ ากวาเกณฑ  โปรงใส  ใหความมั่นใจแกนักศึกษาผูเขาเรียนและรับรองคุณภาพบัณฑิตแกผูใชหรือนายจางได

เมื่อเรากํ าหนดเปนมาตรฐานและทํ าการผลิตแลว  อีกประมาณ 3 - 5 ป  จะมีองคการเอกชนที่มีหนาที่ตาม
กฎหมายมาตรวจสอบวาที่เราทํ าแลวและกํ าลังทํ าอยูผานเกณฑมาตรฐานหรือไม อยูระดับใด นั่นคือเราตองกํ าหนด
ไวกอนแลวทํ าใหไดจริงตามที่กํ าหนด

มาตรฐานที่ตองกํ าหนดจะตองดูทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต  ต้ังแตการเตรียมและรับนักศึกษาเขา
เรียน  กระบวนการจัดการเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษา  ตอเนื่องจนนักศึกษาเรียนจบยังตองติดตามไปดู  ซึ่งหัวขอหลัก
ที่นาจะกํ าหนดมาตรฐานในเรื่องตอไปนี้

1. กํ าหนดคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
2. กํ าหนดคุณลักษณะเบื้องตนของผูเขาเรียน  วิธีการหรือกระบวนการคัดเลือกนักเรียน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (กระบวนการนี้ตองใสใจอยางจริงจัง) เชน
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• การจัดรายวิชา และแผนการเรียนเพื่อใหไดคุณลักษณะบัณฑิตตามที่กํ าหนด
• การฝกประสบการณ  การนิเทศ  ความรวมมือกับสถานประกอบการ
• อาจารยผูสอน  คุณวุฒิ  และอัตราสวนอาจารยกับนักศึกษา และการจัดอาจารยเขาสอน
• หองเรียน   หองปฏิบัติ  สื่อการสอน  วัสดุ  ครุภัณฑ ชุดทดลอง  คอมพิวเตอร
• เอกสาร  คูมือ   ตํ ารา
• การวัดประเมินผล   ฯลฯ   เปนตน

4. ความสุขในการศึกษา  เชน  การชวยเหลือหรือบริการตาง ๆ ที่จัดไว   การพยาบาล  ประกันสุขภาพ
การบริการแนะแนว  บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทุนการศึกษา  กิจกรรมพิเศษ  ชมรม  กีฬา  ฯลฯ

5. การประกันคุณภาพ  จัดระบบตรวจสอบภายใน ภายนอก  มีผลผานเกณฑ ตอบสังคมไดอยางมั่นใจ
พรอมแขงขัน  จัดอันดับ

6. การติดตามบัณฑิตหลังจากเรียนจบ เพื่อนํ าผลมาปรับปรุง หรือวางแผนพัฒนาโปรแกรมวิชาใหดีขึ้น
ตอไป

กรณีของเราที่จะจัดทํ ามาตรฐานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมครั้งนี้  คงตองจัดทํ า
ตามคูมือหัวขอของสํ านักมาตรฐานการศึกษา สํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งจะสอดคลองกับการประเมินเพื่อ
ประกันคุณภาพ  อาจแตกตางจากที่กลาวมาอยูบางในเรื่องลํ าดับและรายละเอียด โดยมีแนวหัวขอมาตรฐานที่จะ
ตองจัดทํ า 5 บท ดังนี้

1. บทนํ า  ประวัติความเปนมา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  และจุดประสงค
2. มาตรฐานดานทรัพยากร

• นักศึกษา  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขาเรียน
• หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม การรับรอง
• ศักยภาพดานอาจารย บุคลากร  ผูทรงคุณวุฒิ
• แหลงทรัพยากรการเรียนรู

3. มาตรฐานดานกระบวนการ
• การบริหารจัดการ  การบริหารหลักสูตร  การบริหารวิชาการ
• กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน  การฝกประสบการณวิชาชีพ
• การพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะนักศึกษา
• การติดตามคุณภาพบัณฑิต
• การพัฒนาอาจารย

4. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
• คุณลักษณะบัณฑิต
• และการตรวจสอบคุณลักษณะบัณฑิต
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5. การพัฒนาโปรแกรมวิชา
• การกํ าหนดแผนกลยุทธและแผนพัฒนา
• การประเมินโปรแกรมวิชา
• การควบคุมตรวจสอบและการติดตามการดํ าเนินงาน

6. เครือขาย  :  เกื้อหนุนกันหรือแขงขัน
เครือขาย  ถาใชคํ าวา เนตเวอรก (net  work) นาจะหมายถึงการทํ างานที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงกัน  ถาจะใช

คํ าวา คลัสเตอร (cluster) จะหมายถึงการรวมกลุมชวยเหลือเกื้อกูลกัน
วัตถุประสงคจริง ๆ ของระบบเครือขาย คือ  การเชื่อมโยงมีความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลสงเสริมใหแต

ละสถาบันราชภัฏในกลุมมีความเขมแข็ง  มีคุณภาพเทาเทียมกัน  ตอบคํ าถามและรับประกันไดอยางมั่นใจในคุณ
ภาพของบัณฑิต  ซึ่งกรณีของเรา หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

6.1 เครือขายภายในระหวางสถาบันราชภัฏ   เปนเบื้องตนที่นาจะทํ าไดของการรวมกลุมกันของ
สถาบันราชภัฏที่เปดสอนโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม อาจจะชวยเหลือกันในเรื่องตาง ๆ  เชน

1. การพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร  กํ าหนดแผนการเรียน และแนวการสอน
2. การแลกเปลี่ยนวิทยากร   อาจารย   ผูทรงคุณวุฒิ
3. การแลกเปลี่ยนเอกสาร  ตํ ารา  งานวิจัย
4. การแลกเปลี่ยนขอมูล  การทํ าโครงการพิเศษ  การประกวดแขงขันโครงการ   แขงกีฬา
5. การรับนักศึกษารวมกัน  การโอนยายนักศึกษาระหวางกัน   การเทียบโอนรายวิชา
6. อื่น ๆ ที่อยากจะรวมกัน

อุปสรรคของระบบเครือขาย  ที่อาจจะทํ าใหเครือขายลมเหลว  ไมสํ าเร็จ หรือทํ าไปแลวก็ไมยั่งยืน
1.   นโยบายของผูบริหารแตละสถาบัน (ไมเห็นดวย   ไมอยูในสายตา  ไมสนับสนุน)
2. การแขงขันธุรกิจศึกษารุนแรง (อาจมีการแยงชิงนักศึกษาทับเขตพื้นที่กัน)
3. การไมยอมรับกันของแตละสถาบัน (ตางคนตางแน  เกงเสมอ  อัตตาสูง)
4. ระยะทางหรือเขตภูมิศาสตรที่ต้ังของแตละสถาบันหางไกลกัน (เหนื่อยเดินทาง)
5. งบประมาณสนับสนุน (อาจหามาไดยาก)

การสรางระบบเครือขาย  ที่นาจะสํ าเร็จ  ดวยวิธีที่ไมเปนทางการ  ลองพิจารณาดูนาจะยั่งยืนกวา
1.  บุคลากร  คณาจารย  ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมของแตละสถาบัน

ราชภัฏตองมีความสัมพันธกัน  รูจัก   คุนเคย  สนิทสนมกัน   คุยกันได  ฉันทพ่ีนอง   เพื่อนฝูง
2.   อาจมีการไปมาหาสูกัน  พบปะกัน  โทรศัพทคุยกัน  อาจมีการประชุมสัมมนาแบบเบา ๆ  ทาน

อาหารรวมกัน เฮฮาประจํ าปเพื่อกระชับ (refresh) สัมพันธภาพใหคงอยูและตอเนื่องตอไป  ซึ่ง
ตองคํ านึงถึงคนรุนใหม ๆ ดวย
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3. ใชยุทธศาสตรแบบไทย “เม่ือไมรูจักกัน เร่ืองเล็กกลายเปนเร่ืองใหญ  เม่ือรูจักกัน เร่ืองใหญก็
กลายเปนเร่ืองเล็ก ”

6.2 เครือขายภายนอก   เครือขายนี้จะเชื่อมโยงความสัมพันธกับองคกรภายนอก  บริษัท  หางราน  สถาน
ประกอบการนอยใหญทั้งหลาย  ในเชิงชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ดานวิชาการ  เทคโนโลยี   สินคาใหม   ผลิตภัณฑใหม
เครือขายนี้อาจมีเฉพาะแตละสถาบันราชภัฏกับหนวยงานในพื้นที่  ในทองถิ่น  ในเขตนครหลวง  หรือแมแตกับตาง
ประเทศ    อันนี้รวมไปถึงสถาบันการศึกษาอื่นดวย   ผลจากเครือขายนี้จะชวยพัฒนาคุณภาพอาจารย  และคุณภาพ
บัณฑิตใหไดรับวิทยาการใหม ๆ  อยูเสมอ  มีโอกาสเขาสูระบบงานของภาคธุรกิจเอกชนมากขึ้น  ยิ่งเครือขายกวาง
ขวางเทาใด  การรูจักเรา  การยอมรับเราจะมากขึ้น   สงผลตอภาวะการจางงาน   หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ
เราสูงขึ้น   เครือขายนี้ตองเริ่มที่คณาจารยในโปรแกรมกอน  ตองสรางความเชื่อถือ  สรางผลงานใหปรากฏ  เปนที่
พ่ึง  แนะนํ าเอกชนไดกอน   เมื่ออาจารยเกงเปนที่ประจักษและสังคมยอมรับ   อาจารยจึงตองวิจัยและควบคุมโครง
งานนักศึกษาใหมีคุณภาพดี  นี่คือแนวทางหนึ่งที่จะสรางเครือขายภายนอก

เครือขายภายนอกนี้  ถาผูบริหารเขาเห็นดวยและสนับสนุน อาจมีโครงการรวมภาคเอกชน รวมสถาน
ประกอบการกับสถาบัน  อาจเรียกวา สหกิจศึกษา  หรืออะไรก็แลวแตจะคิดตั้งช่ือกัน  ดูใหเหมาะ  แตเครือขายนี้ผล
ประโยชนของแตละฝายจะตองเกื้อหนุนกันถึงจะอยูไดยั่งยืน  เราใหความรูและชวยแกปญหาใหเขาไดในบางจุด
เขาเอื้อเราเรื่องการฝกงาน  อาจารยมีโอกาสเปดโลกทัศน  หรือรับงานวิจัยสรางสรรคเทคโนโลยีสูภาคเอกชน
ทํ านองนี้จะอยูกันยืด  อยาลืมวาโลกปจจุบันไมมีใครเปนฝายใหหรือเสียอยูตลอดเวลา

7. มองขางหนา  : อนาคตที่จะตองพัฒนา
เมื่อโลกเต็มไปดวยภัยคุกคามและการแขงขันสูง  บัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมของเราที่

ผลิตออกมาจะมีคุณภาพดีหรือไม  และจะไดรับการตอนรับจากผูใชมากนอยอยางไร  ยังอยูในความกังวลของเราผู
ผลิต   แตที่แน ๆ  เราคงอยูนิ่งไมได  ตองมีเปาหมายกาวตอไปอยางเปนระบบและมั่นคงดวยภาระที่นาจะตองทํ า
เชน

7.1   การพัฒนาบุคลากร  การเพิ่มคุณวุฒิ  เรียน ศึกษาดูงาน หรือจัดหาอาจารย  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ตามสัดสวนขั้นตํ่ าที่มาตรฐานกํ าหนด  อาจารยปริญญาโทเปนศักยภาพในการผลิตปริญญาตรี  อาจารยปริญญาเอก
เปนศักยภาพในการเปดสอนปริญญาโท สงเสริมการทํ าผลงานเพื่อเขาสูตํ าแหนงทางวิชาการ ผศ.  รศ. และ ศ. ซึ่ง
เราตองวางแผน  เตรียมความพรอมเปดปริญญาโทรองรับบัณฑิตของเราที่จบออกไป  อาจเปดปริญญาโทใน
สถาบันราชภักแหงใดแหงหนึ่งที่พรอมกอนและใจถึงดวย  วางแผนใหลึกถึงการเปดปริญญาเอกดวย (จากขอนี้จุด
ออนของเราคือไมมีบุคลากรสายตรง   ไมมีคุณวุฒิที่เปนศักยภาพ  ไมสามารถเปดปริญญาโท-เอกรองรับ)

7.2   การพัฒนาหลักสูตรใหม  ใหมองไปถึงนักเรียน ม.6  เปนตัวปอน นั่นคือจะตองสรางหลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  หลักสูตร 4 ป (หลักสูตร 2 ป หลังอนุปริญญา ก็ใชไป ไมยกเลิก) เปนทาง
เลือกหนึ่งที่เราจะสรรหานักเรียนเขาเรียนดวยวิธีโควตาหรือการสรรหาชางเผือกจากโรงเรียนตาง ๆ  ได   (ซึ่งหลัก
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สูตร 4 ปนี้ทางสถาบันราชภัฏลํ าปางกํ าลังดํ าเนินการอยู   คงอาจจะตองรบกวนเชิญทานอาจารยทั้งหลายมาชวย
วิพากษในโอกาสตอไป)

7.3 การพัฒนาหลักสูตรใกลเคียงที่เอ้ือกัน  เริ่มตนอาจใชบุคลากรชุดเดิม ที่มีความเชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอรชวยได  หลักสูตรที่นาจะพัฒนา  เชน  วิศวกรรมซอฟตแวร  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอุตสาห
กรรม  ลงทุนคงไมสูงนัก  โอกาสรองรับโลกอนาคตคงจะไปได   คงตองรวมกลุมกันทํ า  (แนวคิดนี้ผูเขียนไดคุยกับ
คณาจารยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของลํ าปางพอสมควร คงจะพัฒนาในโอกาสตอไป แตที่เปนไปไดอาจมี
มือดีที่ไมใชสถาบันราชภัฏ ฉกความคิดของเราไปทํ า ก็คงไมวากัน)

7.4  การบริหารโปรแกรมวิชาหรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตองพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารจึงจะแขงขันกับที่อื่น ๆ  ได  อาจจะอยูเปนสวนราชการหรืออยูในกํ ากับ  อยูไหนก็ไดที่จะทํ าใหการบริหาร
ตองคลองตัว อัตราการจาง การบริหารตองอิสระ ตัดสินใจไดรวดเร็ว  บุคลากรตองไดรับคาตอบไมนอยกวาเอกชน
เชนเริ่มที่ 1.6 - 2.0  เทา  มีงบประมาณสนับสนุน  วัสดุ  ครุภัณฑ  อยางพอเพียงและทันสมัย  มีงบวิจัย  มีแผน
พัฒนาบุคลากรดวยทุนที่เราบริหารสัญญาเอง

7.5  การประชาสัมพันธโปรแกรมวิชาและบัณฑิต  อาจใชหลาย ๆ  วิธี เพื่อใหสังคมผูใชงานรูจัก  และให
โอกาสแกบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมไดเขาทํ างาน อาจจัดการเรียนการสอนใหมีโครงงานเดน
นักศึกษาที่มีผลงานเยี่ยม ๆ  และเปนประโยชน  จัดประกวดหรือสงผลงานนักศึกษาเขาประกวด   การสรางชื่อเสียง
การวิจัยของอาจารย    การเผยแพร   ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  (ในทางดี)  การพานักศึกษาทัศนศึกษาในสถาน
ประกอบการตาง ๆ  พรอมทั้งเผยแพรเอกสารแนะนํ าไปดวย  ทุกสถาบันราชภัฏคงตองชวยกันในแตละพื้นที่  อันนี้
ตองรวมไปถึงการประชาสัมพันธตอลูกคาที่เปนตัวปอนของเราดวย  โดยจัดแนะแนวหรือใหโควตาพิเศษเด็กเรียน
เกงในแตละโรงเรียน  ไดสิทธิพิเศษเขาเรียน  จัดแขงขันทักษะคอมพิวเตอรสํ าหรับนักเรียนมัธยม  เปนตน  นั่นคือ
จะทํ าอะไรก็ไดใหคนและสังคมรูจักเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมของเรามากที่สุด

7.6   พัฒนาหรือจัดหาสิ่งเอื้อตอการเรียน  สื่อวัสดุ  ครุภัณฑ  หองปฏิบัติการที่ทันสมัยและพอเพียงจัด
การบริหารการใชหองปฏิบัติการใหเต็มศักยภาพ    จัดระบบการเขาหองปฏิบัติการอยางเทาเทียมกัน

7.7  ใสมูลคาเพิ่มในตัวบัณฑิต   ไดแกภาษาอื่นอีก  1  ภาษา  เชน  อังกฤษ  ญี่ปุน  เยอรมัน  ฝรั่งเศส  พูด
สื่อสารได ฟงรูเรื่องเขาใจ อานรายงานตาง ๆ ได  เขียนรายงานกรอกขอมูลตาง ๆ ได  นี่คือมูลคาเพิ่มที่จะใชกับ
บัณฑิต  เพื่อใหมีโอกาสไดตํ าแหนงงานที่มีรายไดสูง  หรือโอกาสที่จะเปนเจาของกิจการเอง

7.8 โครงการสหกิจศึกษา รวมกับผูประกอบการในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อการฝกงานที่มีคุณภาพ นักศึกษา
ไดประสบการณตรงเปาหมาย และการเตรียมเขาสูอาชีพจริง
 7.9 การผลิตตามสั่ง  อาจมีบริการพิเศษ เชน ผลิตบัณฑิตตามสเปคของผูใชในจํ านวนที่ตองการ จะแก
ปญหาการตกงานหรือลนงาน  จบแลวปอนใหผูใชทํ างานไดทันที  มีสัญญาไดเงินแนนอน

7.10 ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม เปนการบริการแกภาคเอกชนหรือรัฐ เพื่อยกระดับพัฒนา
บุคลากรทางดานอุตสาหกรรม เฉพาะกลุม เฉพาะบริษัท รวมถึงการบริการอบรมบุคคลทั่วไปในทองถิ่นอยางเปด
กวาง เปนการบริการที่หารายไดอยางหนึ่ง (ขณะนี้มีตัวอยางที่สถาบันราชภัฏพระนคร)
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8. บทสรุป  : ความหวัง  : ความสํ าเร็จ
การผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม หวังวาจะไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามมาตร

ฐานที่เรากํ าหนดไว  แตเนื่องจากบัณฑิตก็คือคนที่มีความแตกตางกัน  ดังนั้น  คุณภาพตามมาตรฐานตองมีชวง  มี
ระยะหาง มีคนเกง คนออน เพราะระบบการวัดประเมินอาจวัดไมตรงหรือวัดไดเพียงบางดาน  บัณฑิตอาจมีคุณภาพ
ตรงถูกใจตามที่ลูกคาตองการ  มากบาง  นอยบาง  อาจเปนเพราะผูใชงานกํ าหนดความตองการใชตางระดับกัน  อีก
ทั้งความไมเทากันของรูปรางหนาตา  นิสัยใจคอ  สีผิว  การพูดจา  มารยาท  ความซื่อสัตย ขยันและความอดทน
บุคลิกภาพ ลักษะบางอยางอาจสงเสริมหรือชดเชยจุดดอยใหกลายเปนจุดเดนมาได เชน คนหนาตาดีอาจหางานงาย
บัณฑิตของเราควรจะไดรับการปลูกฝงใหมีความเชื่อมั่นในตัวเอง  ภาคภูมิใจในวิชาที่เรียน ภูมิใจในสถาบัน ไมมี
ปมดอย  มีการพึ่งพาตัวเอง  มีแนวคิดกลาที่จะลองประกอบธุรกิจเอง  หรือเปนเจาของกิจการเองตามความสามารถ
ที่มี  ซึ่งแนนอนยอมไมใชทุกคน  การเปนลูกจางยังคงตองมีอยู  อยางไรก็ตามในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ควรตองพัฒนานักศึกษา ใหพัฒนาความสามารถครบทุกดาน (IQ – EQ - AQ) ในสัดสวนที่พอเหมาะ และ ท่ีสํ าคัญ
ตองมีกระบวนการใหสามารถทํ างานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได   ผูที่มีหนวยกานดี เอาการเอางานมีแววที่จะพัฒนาได
ก็สงเสริมแนะนํ าใหเรียนตอสูง ๆ เก็บใสหองสงวนไวเปนครูอาจารย  นักวิชาการ นักวิจัยคนควา เพื่อเปนกํ าลังใน
การชวยผลิตบัณฑิตรุนตอๆ ไป  อยางไรก็ตาม ความสํ าเร็จในการประกอบอาชีพของบัณฑิตไมขึ้นอยูกับคะแนน
เฉลี่ยที่จบ อาชีพอาจไมตรงสาขาที่เรียนก็ได  เชน ทํ าธุรกิจสวนตัว เปนผูบริหาร  เปนผูชวยผูจัดการ เปนผูจัดการ
หรือเปนนักการเมือง ทํ าเทาที่เขาอยากทํ าและสามารถ  เปนอยางที่เขาอยากเปนและเปนได พอใจและมีความสุข
สํ าหรับครูบาอาจารยผูทํ าหนาที่สอน ทํ าหนาที่ผลิตบัณฑิต ก็ยอมมีความสุขใจ  ยิ้มได  เมื่อลูกศิษยที่เปนบัณฑิตได
รับความสํ าเร็จในอาชีพ

ขอใหประสบผลสํ าเร็จในความมุงมั่นผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพออกสู
สังคมในทุก มหาวิทยาลัยราชภัฏ



           รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักด์ิ. (2545). เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
เครือขายโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม.   ระหวาง 20 – 22 สิงหาคม 2545. ณ สถาบันราชภัฏลํ าปาง.
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เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เร่ือง

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและเครือขาย
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)

ของสถาบันราชภัฏ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)

โดย
รองศาสตราจารยบุญชัด  เนติศักดิ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏลํ าปาง

ระหวาง 20 – 22 สิงหาคม 2545
ณ สถาบันราชภฏัลํ าปาง
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