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ผ่านห้องเรียนปฏิ บตั ิ จริ ง
ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต
นิสติ นักศึกษาทีจ่ บมาใหม่ๆ ยังไม่มปี ระสบการณ์ เมื่อเข้ามาทางานก็ทาอะไรไม่ได้ทาไม่เป็ น มักจะเป็ นคาพูด
ทีไ่ ด้ยนิ กันบ่อยครัง้ นันอาจเป็
่
นเพราะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็ นแบบ Research Institute เน้นทางด้าน
วิชาการ การจะเติมเต็มด้านวิชาชีพในลักษณะของ Practical Institute เพื่อไปต่อยอดให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเมื่อ
จบการศึกษายังไม่มหี รือมีน้อย โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม จึงเป็ นทีม่ าของงานการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณ์ทาง
วิชาชีพผ่าน “ห้องเรียนปฏิบตั จิ ริง”
ความสนใจและให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ
ดาเนินการด้วยการจัดฝึกอบรมเพิม่ พูน
ความรูท้ างวิชาชีพและการบริหารให้แก่บุคลากรภายในองค์กรมีมาตลอด
ประกอบกับตลาดงานก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคของประเทศไทยเรามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และจากการทีเ่ ป็ นองค์กรประกอบธุรกิจทางด้านที่
ปรึกษา จึงตระหนักว่าวิศวกรและช่างเทคนิคทีส่ าเร็จจากมหาวิทยาลัยทัวไปยั
่ งต้องฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบตั งิ านจริง จึง
ก่อให้เกิดแนวคิดวิทยาลัยเชิงปฏิบตั พิ ฒ
ั นาวิชาชีพขึน้
ทีผ่ ่านมาการดาเนินการในส่วนแรก คือ การบริหารจัดการองค์ความรูภ้ ายในองค์กร มีการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ มีการถ่ายทอดให้แก่พนักงานภายในองค์กร พัฒนาและนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวตกรรมใหม่ๆ มาเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์ความรูใ้ ห้ดยี งิ่ ขึน้ ทันต่อสถานการณ์การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้บคุ คลากรได้เรียนรูแ้ ละนาไปต่อยอดการปฏิบตั งิ านได้
ส่งผลทาให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูภ้ ายในองค์กร เป็ นกระบวนการแรกเริม่ ของการบริหารจัดการองค์ความรู้
คือ การจัดตัง้ SK & KM (Stock of Knowledge and Knowledge Management) จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์สงั เคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบ Digital Files จนกลายเป็ นคลังความรูข้ มุ ทรัพย์อนั มีค่าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านวิศวกรรมและงานแขนง
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พัฒนาระบบเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดเก็บ แลกเปลีย่ น และสืบค้นข้อมูล สาหรับพนักงาน
ภายในองค์กรให้นาไปใช้เป็ นแนวทางและต่อยอดในการปฏิบตั งิ านได้ต่อไป
นอกจากนี้การสกัดองค์ความรูท้ ส่ี งสมอยู
ั่
่ในตัวบุคคลผ่านกิจกรรมเสวนากลุ่ม CoPs (Community of
Practices) มีการแลกเปลีย่ น แบ่งปั น เรียนรูร้ ่วมกัน ยกระดับความรูผ้ ่านการปฏิบตั ิ ประยุกต์ และปรับใช้ตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล สาหรับการพัฒนาศักยภาพ และการดาเนินโครงการต่างๆ ทัง้ ภายในและต่างประเทศให้
ประสบความสาเร็จ
ในส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาบุคคลากรทางวิ ชาชีพ ด้วยการก่อตัง้ สถาบันการอบรม “Institute of
Management and Technology : IMT” ขึน้ มา โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นวิทยาลัยเชิงปฏิบตั พิ ฒ
ั นาวิชาชีพ หลากหลาย
สาขา เน้นการจัดฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาชีพและการบริหารให้กบั บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก เปิ ดรับ
นักศึกษาและช่างเทคนิคเข้ามารับการฝึกอบรมต่อยอดจากการเรียนทีม่ หาวิทยาลัยไม่มี
เป็ นแบบ
Practical
Engineering
การจัดฝึกอบรมครัง้ แรกเมื่อปี 2559 หลักสูตรวิศวกรโยธา ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้ารับการอบรมมาก จนต้อง
ขยายจานวนรับเพิม่ จากเดิมทีก่ าหนดไว้ ต่อมาหลักสูตรเครื่องกลไฟฟ้ า ได้รบั ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์เข้ามาด้วย ก็ได้รบั
ความสนใจและผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นนิสติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชัน้ นาของประเทศด้วย ซึง่ นันก็
่ บ่งบอกให้ทราบว่า

ตลาดมีความต้องการ โดยเฉพาะหลักสูตร BIM (Building Information Modeling) ในการออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ
และ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Management)
ต่อมาได้เปิ ดเพิม่ เติมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง สาหรับวิศวกรโยธา สาหรับ
ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ การออกแบบและการควบคุมงานโครงการขนาดใหญ่ สาหรับวิศวกร M&E (เครื่องกล&ไฟฟ้ า)
สาหรับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ และการออกแบบและการควบคุมงานโครงการขนาดใหญ่ สาหรับวิศวกร M&E (เครื่องกล&
ไฟฟ้ า) สาหรับวิศวกรใหม่
ผูเ้ ข้ารับการอบรมล้วนไม่เคยสัมผัสงานทางด้านวิศวกรรม หลักสูตรการอบรมจะจัดให้ได้ไปสัมผัสงานหลัก
ด้านวิศวกรรมเกือบทุกแขนง นอกเหนือจากนัน้ ยังได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทางานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร
ด้านงานต่างประเทศก็ได้มโี อกาสสัมผัสแม้ไม่ได้ไปปฎิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ ดยตรง แต่ได้เรียนรูจ้ ากวิทยากร พี่
เลีย้ ง ทีไ่ ปและมาให้คาแนะนาระหว่างทีเ่ ขาได้ฝึกอบรมอยูใ่ นหลักสูตร ตลอดจนเล่าสูป่ ระสบการณ์ตรงถึงความท้าทาย
ปั ญหาและอุปสรรคการทางานในต่างประเทศว่าเป็ นอย่างไร และทีส่ าคัญคือมิตรภาพระหว่างเพือ่ นร่วมรุ่นทีจ่ ะเติบโตไป
ด้วยกันในอนาคต หากว่าจาเป็ นต้องแยกย้ายก็ยงั สามารถเชื่อมต่อประสานให้ความช่วยเหลือกันได้
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในส่วนที่ 3 โดยจัดโครงการสหกิจศึกษา และโครงการฝึกงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กบั บัณฑิตนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาให้สามารถลงมือปฎิบตั งิ านจริงได้ทนั ที และถือเป็ นการ
สรรหาอัตรากาลังให้กบั บริษทั อีกช่องทางหนึ่งในการสรรหาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีการลงนาม
ความร่วมมือกับสถานศึกษา อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพือ่ แลกเปลีย่ นและนาเสนอ
งานวิจยั ความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม รวมทัง้ นวัตกรรมทีจ่ ะสร้างมิตใิ หม่ในแวดวงวิชาการในด้านต่างๆ
และสุดท้าย คือ การร่วมเป็ นองค์กรแม่ข่ายกับสภาวิ ศวกร IMT มีการประสานความร่วมมือกับสภาวิศวกร
โดยร่วมเป็ นองค์กรแม่ขา่ ยจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ และได้รบั ใบประกาศรับรองการเป็ นองค์กรแม่ขา่ ยร่วมกับบริษทั ทีม
คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะองค์กรแม่ขา่ ยเมื่อปี 2558 ทาหน้าทีจ่ ดั กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง Continuing Professional Development (CPD) รวมทัง้ ให้การรองรับกิจกรรม เช่น การ
ออกใบประกาศนียบัตรทีผ่ ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ซึง่ จะได้รบั หน่วย PDU เพื่อนาไปขอขึน้ ทะเบียนเป็ นวิศวกร
อาเซียน การเลื่อนระดับวิศวกร ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบุคลากรผูเ้ ข้ารับการอบรมในการทีจ่ ะนาไปต่อยอดใน
การปฏิบตั งิ าน
ปั จจุบนั ตลาดมีความต้องการแม้ว่ายังไม่ได้เป็ นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและเป็ นแค่ระดับประกาศนียบัตร
ใบรับรองการทางานหากแต่เป็ นทีย่ อมรับ เนื่องจากรับรองโดยสภาวิศวกรไทย แม้ว่าในต่างประเทศเรายังไม่ครอบคลุม
แต่กม็ คี วามสามารถเพียงพอในการไปทางานในต่างประเทศได้
ทีผ่ ่านมาได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ออกแบบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการสอบ
โดยสถาบัน IMT เฉลีย่ ปี ละ 25-30 หลักสูตร จัดแบ่งเป็ น 5 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรการควบคุมและบริหารงาน
ก่อสร้าง หลักสูตร BIM หลักสูตรการเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกร หลักสูตรการพัฒนาด้านวิชาชีพ และหลักสูตรเทคนิค
สาหรับงานวิศวกรรม โดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ จากภายนอกและภายในบริษทั ทีมฯ
การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ ผ่านห้องเรียนปฏิบตั จิ ริง และด้วยการดาเนินงานข้างต้น เป็ นการ
ยกระดับคุณภาพวิศวกรให้มศี กั ยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความพร้อมเพื่อการขึน้ ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และวิศวกรเอเปคทีร่ องรับโดยสภาวิศวกร และเพื่อพัฒนา
องค์กรให้กา้ วหน้า รวมถึงให้เป็ นทีย่ อมรับในระดับมาตรฐานสากล ทีจ่ ะสามารถร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาระดับชาติ
และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสูค่ วามเป็ นผูน้ าในภูมภิ าคอาเซียนต่อไป.

