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สถานภาพทางการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ปจั จุบนั เข้าสูช่ ่วงที่ 3 หรือ KMUTT 3.0 ซึง่ มีการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา และปรับปรุงระบบการศึกษา ให้
เหมาะสมและทันสมัยมากขึน้ รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาการศึกษา ได้บรรยาย
เรือ่ ง KMUTT 3.0 และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
KMUTT 1.0 เริม่ ต้นจากการเป็ น King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi : KMITT โดยมีจุดเด่น
เป็ นสถาบันเทคโนโลยีทผ่ี ลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเด่นคือ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ “hands on” เพื่อป้อนให้กบั
ภาคอุตสาหกรรม
KMUTT 2.0 เริม่ ในช่วง พ.ศ. 2541 จนถึงปจั จุบนั มจธ. ได้แปรสภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
เป็ นนิตบิ ุคคล โดยมีเป้าหมายจะเป็ น Science & Technology Research University และได้ปรับปรุงระบบการศึกษา
ซึง่ เป็ นช่วงที่ 2 ของ มจธ.
เมือ่ เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 เกิดการเปลีย่ นแปลงต่างๆ มีววิ ฒ
ั นาการใหม่เกิดขึน้ มากมาย แต่ระบบการอุดมศึกษา
ยังคงอยูใ่ นศตวรรษที่ 20 หรือ KMUTT 2.0 ซึง่ เข้ากันไม่ได้กบั การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นโลกดิจติ อล (Digital)
การเชือ่ มต่อ (Connected) และการอุดมศึกษาแบบ massive และหลากหลายทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
แบบไม่มขี อ้ จากัดตามอัธยาศัย ระบบอุดมศึกษาจึงควรต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถรองรับปจั จัยทีเ่ ปลี่ยนไป
เหล่านัน้ ได้ การทีม่ หาวิทยาลัยฯ จะเดินหน้าสู่ช่วงที่ 3 หรือ KMUTT 3.0 มจธ. ต้อง transform ระบบการศึกษาซึง่
เน้นการสอน (Teaching) ของอาจารย์ ให้เป็ นสร้างการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Student Learning) นัน่ หมายความว่า มจธ.
จะเปลีย่ นบริบทจาก "ผูใ้ ห้" (Provider) เป็ นบริบทของ "ผูส้ ร้าง" นวัตกรรม (Inventor) ด้านการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้
การดาเนินการไปสู่บริบท "ผูส้ ร้าง" นวัตกรรม ดังกล่าวข้างต้น จะสามารถทาได้เป็ น 2 ช่วง โดยในช่วงแรก
เป็ นการปรับเปลีย่ น (Reinvent) กระบวนการเรียนการสอนทีเ่ ป็ นการเรียนรูแ้ บบทางการ (Formal Learning) สาหรับ
ในช่วงต่อไปจะ transform บริบททีผ่ เู้ รียนไม่ได้เป็ นเจ้าของ (Ownership) สู่การทีผ่ เู้ รียนเป็ นเจ้าของการเรียนรูข้ อง
ตนเอง สู่การเรียนรูแ้ บบอัธยาศัย (Informal Learning) นัน่ คือ KMUTT 3.0 มจธ. จะเป็ น "มหาวิ ทยาลัยวิ จยั "
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีเ่ น้นนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovative Science and Technology University
in Teaching and Learning)" KMUTT 3.0 จะเป็ นกรอบ (Framework) การพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) อุดมศึกษาใหม่
สาหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่ใช่เป็ นเฉพาะสถาบันวิชาการ แต่จะเน้นการสร้างทรัพยากรมนุ ษย์เชิง
สมรรถนะ (Competence) เพือ่ การแข่งขันของประเทศ
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KMUTT 3.0 เป็ นกรอบการอุดมศึกษาทีเ่ ปลีย่ นจากการอุดมศึกษาเชิง "เนื้อหา (Content)" และ "อาชีพ (Employment)"
เป็ น การอุดมศึกษาเชิง "สมรรถนะ (Competence)" และ "สัมมาชีพ (Employability)" เนื่องจากสังคมโลกในปจั จุบนั
เป็ นสังคมที่หลากหลาย ไม่แน่ นอน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย การอุดมศึกษาต้องเน้ น
สมรรถนะที่บ ัณฑิตสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทนั การเปลี่ ยนแปลง และความไม่แน่ นอน โดยเฉพาะอาชีพ
ซึง่ สมรรถนะในทีน่ ้ีจะประกอบด้วย "ความรู้ (Knowledge)" "ทักษะ (Skills)" และ "ทัศนคติ (Attitude)"
KMUTT 3.0 เน้นการผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็ น "ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสังคม (Social Change Agent)" ซึง่ จะมีช่อื
ไม่เป็ นทางการ เรียกว่า "Imagineer" หมายถึง "ผูส้ ร้างความคิดใหม่ๆ ให้เป็ นความจริง" นัน่ คือ KMUTT 3.0 ยังคง
รักษารากฐานคุณลักษณะ "Engineer" และ "Hand On" เดิมของ มจธ. ซึง่ เป็ นเชิงลึก และเพิม่ เติมสมรรถนะเชิงกว้าง
"Well-Rounded" ให้แก่บณ
ั ฑิต ทาให้บณ
ั ฑิตมี "Multiple Intelligence" KMUTT 3.0 เป็ นการอุดมศึกษาทีเ่ น้น "4h"
ได้แก่ Head Hand Heart และ Human
บัณฑิตซึง่ เป็ นผลผลิตของ KMUTT 3.0 ไม่จาเป็ นต้องเหมือนกันทุกประการ KMUTT 3.0 เป็ นกรอบการอุดมศึกษา
ทีเ่ น้นการเสริมคุณลักษณะเฉพาะตัวของนักศึกษาควบคู่กบั Common Core ของแต่ละหลักสูตร และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต มจธ. รุ่นที่ 3 (ข้างต้น) เพื่อตอบสนองความหลากหลายของสังคมในศตวรรษที่ 21 นัน่ คือการจัดการเรียน
การสอนของ KMUTT 3.0 จะดาเนินการในรูปแบบ "การเรียนการสอนเฉพาะบุคคล (Personalisation Teaching and
Learning)" การจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้จาเป็ นต้องมีระบบและกลไกทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถจะ "เข้า"
หรือ "ออก" จากหลักสูตรได้ตามความต้องการ และหรือเมื่อมีความพร้อม การจัดการศึกษาจะดาเนินไปตามสมรรถนะ
ทีน่ กั ศึกษาแต่ละคนมีและพัฒนา ไม่ได้ขน้ึ กับเวลาทีน่ กั ศึกษาเข้าสูห่ ลักสูตร และเวลาทีน่ ักศึกษาเรียนอยู่ในหลักสูตร
นัน้ ๆ (ปี 1 – 4) ดังนัน้ KMUTT 3.0 จะสามารถตอบสนองการศึกษาของผูเ้ รียนในวัยทางานได้ดว้ ยเช่นกัน
หลักสูตรของ KMUTT 3.0 จะเป็ นหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็ นโมดูล (Module) การจัดการ
ศึกษาเชิงสมรรถนะเป็ นการจัดการศึกษาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนทาอะไร
เป็ น และหรือเข้าใจอะไรได้ หลังจากการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ การจัดการศึกษาในลักษณะเชิงสมรรถนะที่
ต้องการสร้างเป็ นกลุ่มๆ (โมดูล) จะทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่าการจัดเป็ น
รายวิชาตามทีเ่ คยเป็ นในศตวรรษทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้เนื่องจากการสร้างสมรรถนะของนักศึกษาจาเป็ นต้องบูรณาการ
กิจกรรมทัง้ "ใน" และ "นอก" ห้องเรียน และหรือ "ใน และ "นอก" สถานศึกษา เข้าด้วยกัน กิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
ควรจัดเป็ น "ส่วนหนึ่งของหลักสูตร (Co-Curriculum)" ไม่ใช่ "นอกหลักสูตร (Extra-Curriculum)"
KMUTT 3.0 เน้นการเรียนการสอนทีท่ าให้ผเู้ รียน "รูแ้ จ้ง" สร้างปญั ญา เทคนิคการเรียนการสอนตามกรอบ
อุดมศึกษา KMUTT 3.0 จะต้องเป็ นการจัดการเรียนการสอนทีท่ าให้นักศึกษาได้เรียนรูส้ ่กู ารเปลีย่ นแปลง (Transformative
Learning) เทคนิคการสอนจะเป็ นการสร้างความต้องการอยากเรียนรูข้ องนักศึกษา (Engagement) ด้วยการสร้าง
ความสงสัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ระหว่าง ครู กับ นักศึกษา นักศึกษา กับ นักศึกษา นักศึกษา กับ
สังคมภายนอก การจัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้จาเป็ นต้องมีสงิ่ อานวยความสะดวกเพื่อสร้างความพร้อมของ
ผูเ้ รียนก่อนเข้าสูบ่ ทเรียนในแต่ละครัง้ กระจายสูผ่ เู้ รียนได้อย่างทัวถึ
่ ง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ นัน่ คือบทเรียนจะอยู่
ในรูปดิจติ อลเป็ นสื่อประสมทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองผ่านอุปกรณ์ ส่อื สารเคลื่อนทีแ่ บบต่างๆ อย่างไร
ก็ตามสิง่ ทีต่ อ้ งคานึงคือ คุณภาพการศึกษาเชิงสมรรถนะขึน้ อยู่กบั เทคนิคการสอน หรือ ศาสตร์การสอน (Pedagogy)
เป็ นสาคัญ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือ
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KMUTT 3.0 เป็ นกรอบการอุดมศึกษาทีป่ ระกันคุณภาพการศึกษาด้วยการประกันผลลัพธ์การเรียนรูข้ อง
บัณฑิต การอุดมศึกษาเชิงเนื้อหาวิชาประกันคุณภาพการศึกษาจากการสอนเนื้อหาวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ใน
หลักสูตร แต่การอุดมศึกษาเชิงสมรรถนะจะประกันคุณภาพการศึกษาจากการประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะทีบ่ ณ
ั ฑิตพึงมี (Competent) เมื่อจบการศึกษา ดังนัน้ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพของ KMUTT 3.0 จะต้องทาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะ
อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย โดยมีหน่ วยงานด้านการศึกษา
รับผิดชอบโดยตรง
ผลสัมฤทธิ ์ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของ KMUTT 3.0 คือ "ครูมอื อาชีพ (Professional Lecturer)" ใครๆ ก็สามารถสอนได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็ นครูได้" ครูมอื อาชีพ คือครูอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพ 4 ด้านด้วยกันคือ Scholarship
of Teaching and Learning Scholarship of Discovery Scholarship of Integration และ Scholarship of Application
ในการบรรยายครัง้ นี้เสนอสาระหลักเป็ นสาคัญ สาหรับรายละเอียดปลีกย่อยยังมีอกี มาก
สรุปการอภิ ปรายของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ความสนใจ ชื่นชมทีเ่ ห็นความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและแนวคิดในการ
พัฒนาระบบการศึกษา KMUTT 3.0 ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้ดาเนินการ โดยมีขอ้ คิดเห็นสรุปได้ดงั นี้
1. ระบบการศึกษา KMUTT 3.0 เป็ นแนวคิดทีด่ ี การทีจ่ ะทาให้ มจธ. ก้าวไปสู่ KMUTT 3.0 ดาเนินการ
ไปถึงไหน อย่างไร และมีการวัดผลอย่างไร รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมริ ตั น อธิการบดี และ รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาการศึกษาชีแ้ จงดังนี้
ปจั จุบนั ระบบการศึกษาทีใ่ กล้เคียงกับ KMUTT 3.0 คือ มจธ. ราชบุร ี ซึง่ พยายามพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ทดแทนกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยให้ผู้สอน
ประเมินนักศึกษาบนระบบทัง้ หมดเพื่อเก็บข้อมูลไว้วเิ คราะห์ ปรับปรุง ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคน
เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งคือให้อาจารย์ออกแบบรายวิชาแต่ละวิชาโดยให้บอกถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ และวิธกี ารวัดให้
ชัดเจน ในช่วง 4 ปี ทผ่ี ่านมามีอาจารย์สนใจระบบดังกล่าวน้อยมาก อย่างไรก็ตามยังมีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมเพื่อ
นาไปสู่ KMUTT 3.0 ดังนี้
1.1 มจธ. ราชบุร ี ได้นาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ท่ี มจธ. บางมด ไป regroup ใหม่ เป็ นลักษณะ
modular learning เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ ม โดยหวังว่าจะทาให้เกิดการเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ สาหรับนักศึกษาชัน้ ปี ทห่ี นึ่ง
และปี ทส่ี อง มีการสอนกลุ่มเล็กจานวนนักศึกษา 10 คนต่อห้อง ซึง่ ได้ทดลองกับนักศึกษาจานวน 120 คนต่อปี
นอกจากนี้ นักศึกษาที่ มจธ. ราชบุร ี เป็ นนักศึกษาประจาในลักษณะของ residential college ทาให้
สามารถจัดการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ประเภท general education ได้ มีกจิ กรรมร่วมกันในช่วงเย็น เช่น ดูละคร เล่นกีฬา
เล่นดนตรี หรือมีอาจารย์ทป่ี รึกษาสอนหนังสือให้กบั นักศึกษาในกลุ่มของตนเอง เป็ นต้น
1.2 มจธ. บางมด ผลักดันเรื่อง project based learning ผ่านโครงการ Works Integrated Learning-WIL
ซึง่ เพิม่ ขึน้ 2 เท่าตัวจากทีเ่ คยทาอยูใ่ นอดีต และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พยายามสอดแทรกแนวคิด CDIO (Conceive
- Design - Implement - Operate) ในวิชาเรียนปกติ ซึง่ หลายภาควิชาได้ดาเนินการแล้ว
1.3 การรวมกลุ่มของอาจารย์ หรือเรียกว่า community of practice จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกมีอาจารย์
ประมาณ 20-30 คน สนใจเรื่อง ICT for Learning จัดระบบการเรียนการสอน และใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน
กลุ่มที่ 2 อาจารย์สนใจเรื่อง facilitator development จัดทาเรื่องกระบวนกร และกลุ่มที่ 3 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
นาวิชาคณิตศาสตร์ และฟิ สกิ ส์ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกับ มจธ. ราชบุ ร ี โดยมหาวิทยาลัย
จ้าง Teacher Assistant และอาจารย์มาช่วยสอนเพิม่ เพื่อเพิม่ ทักษะและความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา
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1.4 มหาวิทยาลัยใช้กลไก HRD โดยหน่วยพัฒนาบุคลากรผลักดันคณาจารย์ให้สนใจระบบ KMUTT 3.0
มากขึน้
1.5 การวัด soft skill นักศึกษาเข้าใหม่ซง่ึ เริม่ ที่ มจธ. บางมดเมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว เป็ นการวัดทักษะด้านความคิด
จิตอาสา ซึง่ จะวัดทุกปี นอกจากนี้มกี ารวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จานวน 4 ครัง้ ครัง้ แรกเมื่อรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ ครัง้ ทีส่ องเมือ่ นักศึกษาเรียนจบชัน้ ปี ทห่ี นึ่ง ครัง้ ทีส่ ามเมื่อนักศึกษาเรียนจบชัน้ ปี ทส่ี อง และครัง้ ทีส่ ่ี
ก่อนนักศึกษาจบการศึกษา เพื่อนาผลมาวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาและนาไปปรับปรุงแก้ไข และวัดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์อกี ด้วย
2. เรือ่ งวินยั เป็ นสิง่ สาคัญในการเรียนการสอนแบบ KMUTT 3.0 การจะทาให้เกิดขึน้ ได้นนั ้ อาจารย์ผสู้ อน
เป็ นบุคคลทีส่ าคัญมาก จะเป็ น role model ให้กบั นักศึกษา กรณี มจธ. ราชบุร ี อาจารย์ใกล้ชดิ กับนักศึกษามีโอกาสฝึ กได้
หรืออีกวิธหี นึ่งคือการหานักศึกษาทีม่ ดี า้ น soft skill ดี ไม่จาเป็ นต้องมีคะแนนสูงเป็ นผูน้ าในการฝึ กเรื่องดังกล่าว
3. หลักสาคัญของระบบการศึกษา KMUTT 3.0 คือ จานวนนักศึกษาต้องไม่มาก และอาจารย์กบั นักศึกษา
ต้องมีความเป็ นเพื่อนกัน นักศึกษาจะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของอาจารย์ หากจะทา KMUTT 3.0 อย่างจริงจังต้อง
ออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยเอาผลผลิตเป็ นทีต่ งั ้ ว่าประสงค์จะได้บณ
ั ฑิตอย่างไร การจัดหลักสูตรไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ั หานอกห้องเรียนโดยอาจร่ วมมือกับภาคธุ รกิจ
วิชาเรียนทัง้ หมด การเรียนการสอนต้องออกไปสัมผัสกับป ญ
อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ บัณฑิต มจธ. ต้องมีจุดเด่นแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอืน่ อย่างชัดเจน
4. การดาเนินการ KMUTT 3.0 ควรเป็ นนโยบายปฏิรปู การศึกษา หรือเป็ นมหาวิทยาลัยสาธิต หรือควร
เป็ นอย่างไร เพื่อจะได้ทราบว่าควรดาเนินการอย่างไรต่อไป รศ. ดร. สุวทิ ย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝา่ ยวิชาการ
ให้ขอ้ คิดเห็นว่า มจธ. ใช้วธิ กี ารเรียนการสอนแบบเดิมมานาน ปจั จุบนั โลกมีววิ ฒ
ั นาการมาก ดังนัน้ ระบบการศึกษา
ควรปรับให้ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลก จึงคิด KMUTT 3.0 ขึน้ มาเพื่อคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพการศึกษา
จะดีขน้ึ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา สังคม และประเทศชาติ
5. คณบดีคณะต่าง ๆ ให้ขอ้ คิดเห็น และข้อมูลความก้าวหน้าในการดาเนินการ KMUTT 3.0 ดังนี้
5.1 ผศ. ดร. วรนุ ช เกิดสินธ์ชยั คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนการสอน
KMUTT 3.0 ผูส้ อนเป็ นบุคคลหลักทีส่ าคัญทีส่ ุด เป็ นผูอ้ อกแบบกิจกรรมเพื่อให้เด็กคิดเป็ น มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
แต่โครงสร้างหลักสูตรปจั จุบนั เป็ นปญั หาพอสมควร เพราะถูกกาหนดไว้แล้ว อาจารย์ตอ้ งจัด/แบ่งหัวข้อเนื้อหาใหม่
โดยเน้นสิง่ ทีค่ วรสอน จากนัน้ แบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มเล็กแล้วสอนในส่วนทีส่ ร้างความเข้าใจในรายละเอียดมากขึน้
และยังพบว่าการวัดผลไม่ได้วดั ในส่วนของทักษะ การคิดวิเคราะห์ ข้อสอบสามารถวัดได้เฉพาะระดับความรูโ้ ดย
ไม่สามารถวัดได้ว่าเป็ นความรูท้ น่ี กั ศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองหรือความรูจ้ ากการถ่ายทอดของผูส้ อน ดังนัน้ จึงออกแบบ
เครือ่ งมือวัดผลใหม่ และพบว่าจาเป็ นต้องเพิม่ กิจกรรมเสริม ลดเนื้อหาในหลักสูตรเพื่อให้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีค่ วรรูจ้ ริงๆ
ผลจากการดาเนินงานต่อเนื่อง 3 ปี เห็นความแตกต่างชัดเจน โดยนักศึกษาสนใจการเรียนมากขึ้น
จากวิชาที่ไม่ชอบเรียนเปลี่ยนเป็ นชอบเรียน จึงเสนอให้เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยนาหลักสูตรทีป่ ระสบ
ความสาเร็จขยายผลต่อไป
5.2 ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร คณบดีคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้ขอ้ มูลว่าการเรียน
การสอนของคณะสถาปตั ย์ฯ เป็ น project based learning มากกว่าร้อยละ 70 หลักสูตรของคณะสถาปตั ย์ฯ เน้นการปฏิบตั ิ
การเรียนรูน้ อกห้องเรียนและยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปจั จุบนั อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1:13 ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดคือ 1:8 ถ้าจะใช้รปู แบบ KMUTT 3.0 ต้องพิจารณาเรื่องนี้ และควรมีนโยบายจัดหลักสูตรร่วม
ระหว่างคณะโดยเลือกกลุ่มวิชาทีค่ ล้ายกัน นอกจากนี้สาขาวิชาทีต่ อ้ งมีใบประกอบวิชาชีพควรหารือกับสภาวิชาชีพ
เพือ่ ดาเนินการต่อไปด้วย
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5.3 รศ. ดร. บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ขอ้ มูลว่า การเรียนการสอนที่ มจธ.
ราชบุร ี เริม่ มา 1 ปี โดยแบ่งเป็ นโมดูล มีกลุ่มวิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า เครื่องกล คณิตศาสตร์ สาระวิชาทีใ่ กล้เคียงกัน
จะอยูด่ ว้ ยกัน อาจารย์ทเ่ี กีย่ วข้องจะมาร่วมกันวิเคราะห์ออกแบบว่ากระบวนการสอนเป็ นอย่างไร สอนทฤษฎีในห้องใหญ่
ส่วนห้องเล็กเป็ นการทาให้นักศึกษาเข้าใจโจทย์ได้ดยี งิ่ ขึน้ ผลปรากฏว่านักศึกษาทีร่ าชบุ รเี ห็นภาพรวมมากกว่า
นักศึกษาทีบ่ างมด ซึง่ อาจเป็ นเพราะ มจธ. ราชบุร ี สอนห้องเล็ก อาจารย์ต่อนักศึกษาประมาณ 1:10
เรื่อง co-curriculum ส่วนใหญ่จะสอนเรื่อง soft skill โดยเฉพาะเรื่องวินัย การปกครองตนเอง กิจกรรม
เสริมทักษะความรูด้ ้านศิลปะ วัฒนธรรม จากการพบกับผู้ปกครองนักศึกษาปรากฏว่าผูป้ กครองชื่นชม และให้
ข้อมูลว่านักศึกษาเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี เป็ นคนมีเหตุมผี ล พูดจาชัดเจน มีความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึน้ ซึง่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะวัด outcome ของนักศึกษาราชบุรอี ย่างไรเพื่อให้ทราบว่าควรพัฒนา
ด้านใดบ้างนอกเหนือจากด้านวิชาการ ส่วนเรื่องใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย) ของ
นักศึกษา มจธ. ราชบุร ี ยังอยู่ในขัน้ ตอนการชีแ้ จงข้อมูลกับคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ก.ว.) ซึง่ ผูป้ กครองส่วนใหญ่เข้าใจและให้กาลังใจมหาวิทยาลัยในการดาเนินการต่อไป
6. นายกสภามหาวิทยาลัย สรุปว่าทีป่ ระชุมส่วนใหญ่ประสงค์ให้ปรับปรุงระบบการศึกษา โดย มจธ. ราชบุร ี
มีความเหมาะสมดาเนินการตามแนวคิด KMUTT 3.0 และจัดทาเป็ นโปรแกรมนาร่องให้ภาครัฐ และสังคมเห็นว่า
ได้ผลดี ส่วน มจธ. บางมด มีจานวนนักศึกษามากอาจทาได้บางส่วน ค่อย ๆ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยขึน้ อยู่กบั
ลักษณะของการเรียนการสอน เช่น รายวิชาทีส่ อนแบบ project based learning สามารถทาได้ นอกจากนี้สภาพแวดล้อม
การสร้าง learning space ก็ชว่ ยได้
องค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้ระบบการศึกษา KMUTT 3.0 สาเร็จคือ อาจารย์ตอ้ งเห็นด้วย ทุม่ เทใจโดยเป็ นทัง้
counsellor, facilitator และเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วต้องเป็ น mentor, colleague สาหรับปญั หาทีภ่ าครัฐ
และสถาบันวิชาชีพยังไม่เข้าใจ ต้องพยายามผลักดันต่อไป ท้ายนี้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให้จดั ประชุม Retreat
สภามหาวิทยาลัยที่ มจธ. ราชบุร ี และขอขอบคุณ รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ทีม่ าบรรยายในวันนี้
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